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 بسمه تعالی

 بعد از این حرفی است پیچاپیچ و دور 

 ن باشد و دیوان را مشورسلیما با
این روزها حال ما خوش نیست که با شهادت سردار دلیر کشورمان حاج قاسم سلییاان  بلر   

این ناخوش احوال  ما افزوده نیز شد. این واقعه غم بار و از دسلت دادن ایلن سلردار رشلید     

ه باعث یادآوری واقعه عاشورا و کلرب  و شلهادت املاس حسلین و یلاران باوفلای  بلرای هال        

دلسوختگان شد که شایسته است به ابعاد مختیف آن منجایه اثلرات اتتالاع  ایلن واقعله     

تداگانه پرداخت. اما حرف اصی  من در این نوشته پرداختن به دالیل اثربخش  انلد  عیلم   

 و دان  در رفتار و کردار ما و وضعیت تامعه و نیز تارکز بیشتر ما در ماخیق ها است؟  

 تر است ی به دانای فرنگ         عقل تا بال گشوده است گرفتاراز من ای باد صبا گو

 عجب این نیست که اعجاز مسیحا داری    عجب آن است که بیاار تو بیاارتر است

 ای ای          آه از آن نقد گراناایه که درباخته ای دل زکف انداخته دان  اندوخته

را حل نکرده و بیکه خود حجاب  شلده   رسد عیم ما نه تنها مشکی  از مشک ت ما به نظر م 

در  معنل  و بله عبلارت دیگلر عیلم ملا حجلاش اکبلر شلده          تهت نیل به بصیرت و است 

 . "العیم هو حجاش االکبر"است

 فقیر و خسته به درگاهت آمدس رحا    که تز والی تواس نیست هیچ دستاویز

 میان برخیز میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست   تو خود حجاش خودی حافظ از

دانل   بر طبق ابیات متعدد و فراوان از شعرای اندیشاند منجایه موالنا و حلافظ تکیله بلر    

 بیکله عقلل خلرد     تواند ح ل مشک ت باشلد و  عقل حسابگر و عقل من ذهن  نا صرف و 

ئن برای برون رفت از شرایط سلخت و حلل مشلک ت    اورز و عقل خدائ  تنها تکیه گاه مط

ر بسیاری از ابیات موالنا هاان عقل کی  و خدائ  و عقلل خلداتو اسلت    است. مراد عشق د

 گیرد. م که در مقابل عقل تزئ ، حسابگر و عقل من ذهن  قرار 

 عاق ن نقطه پرگار وتود اند        لیک عشق داند که در این دایره سرگردانند

ا را در مسیر اشتباه اشکاالت بسیار است و ایان از خطا و اشتباه نیست و م از عقل تزئ  پر

دهد و بسیار مورد نکوه  قرار دارد و مقابل آن عقلل کیل  قلرار دارد کله راهگشلا       قرار م 

 بوده و مانند چراغ  روشنگر ما در مسیر درست است و مصون از اشتباه م  باشد.

 عقل کی  آمن از ریب الانون                عقل تزوی گاه چیره گه زبون   

 که طیب در راه نیکو رهبر است         اً تو هر دو دست   در طیب زن دائا

عدس اترای کامل زنجیره دانائ  و به عبارت دیگر  این مشک ت به اعتقاد من یک  از دالیل 

کامل نشدن خط تولید دان  دانست. زنجیره دانائ  از داده شروع م  شود و محصول داده 

ه تولید دان  م  شود. دان  هاان عقل تزئ  اط عات و بعد عیم است. فرایند عیم منجر ب

 عقل هاان شود و فرزانگ  که است. در مرحیه بعد باید دان  منجر به حکات یا فرزانگ 
 

 

شود. معن  به عبارت  خلود شناسل  اسلت اینکله      کی  است منجر به رسیدن به معن  م 

وتود گذاشلته ایلم و بله دنبلال چله      عرصه ت ما چه بوده است؟ چرا پا به فیسفه خیق

هستیم و به دنبال چه باید باشیم. در غیاش پاسخ این سلوال عیلم و دانل  هاانلا     

 حجاش خواهد شد. 
 که چرا غافل از احوال دل خویشتنم        روزها فکر من این است و هاه شب سخنم 

 به کجا م  روس آخر نناای  وطنم                    از کجا آمده اس آمدنم بهر چه بود

 مانده اس سخت عجب کز چه سبب ساخت مرا    یا چه بوده است مراد وی از این ساختنم

 هائ  برای انسان سرگشته در سوره مبارکه یوسف در قران کریم آمده است.   نشانه

مبارکه، یوسف درون   از مفاهیم مطرح در داستان حضرت یوسف و در آیات این سوره  یک

انسان ها است. ما باید به دنبال یوسف گم گشته خودمان باشیم. اگر یوسف خلود را نیلابیم   

سرگردان خواهیم شد. یوسفیت ما پاک ، راست  و صداقت است. به یقین راه  تز درست  

بله   و صداقت نداریم. چه باخودمان، چه دیگران و چه با تامعه و کشورمان.  باید یعقوش وار

دنبال یوسف خود باشیم.  قطعلًا چنلین مسلیری سلخت  هلای خلود را خواهلد داشلت و         

 شایسته است حت  اگر بینائ  دیدگان خود را مانند حضرت یعقوش از دست بدهیم.

 هاچو گم کرده پسر رو سو به سو                    گفت از راه خدا التیاسوا   

بود بر چشااناان کله نله تنهلا بینلائ      اگر یوسف خود را یافتیم سرمه ای خواهد 

 بدن  بیکه بینای  دل را نیز برایاان به ارمغان خواهد آورد.
 آن معدن م حت و آن کانم آرزوست        در دست هر که هست زخوب  قراضه هاست 

 دیدار خوش یوسف کنعانم آرزوست                          یعقوش وار وا اسفا ها  زنم      

 آن های و هوی و نعره مستانم آرزوست              ق پرشکایت گریان شدس میول  زین خی

 پ  ارکانم آرزوست از کان و از مکان                  هر آرزو و آز   خود کار من گذشت ز

 کو قسم چشم؟ صورت ایاانم آرزوست                گوشم شنید قصه ایاان و مست شد  

 ها نهراسیم و نا امید نشویم: ف خود ایاان داشته باشیم و از سخت اما باید به یافتن یوس

 کییه احزان شود روزی گیستان غم مخور  یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور  

 وین سر شوریده باز آید به سامان غم مخور ای دل غم دیده حالت به شود دل بد مکن   

داقت را از خودمان شروع کنیم. بیائیلد دیگلران   هر کداس از ما باید تقوای اله ، راست  و ص

را قضاوت نکنیم به ایرادات و اشکاالت خودمان بپردازیم. در این صورت رضلایت و آرامشل    

 عجیب به سراغاان خواهد آمد و اعجاز خواهد کرد.

 تو مگو هاه به تنگند و ز صیح من چه آید      تو یک  ن  ای هزاری تو چراغ خود برافرزو
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 ۖ   يَنتَظِرُ مَن وَمِنهُم نَحبَهُ ۖ  قَضى مَن فَمِنهُم ۖ  مِنَ المُؤمِنينَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَيهِ 

اند؛  در ميان مؤمنان مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند صادقانه ايستاده

 (.ت نوشيدندبعضی پيمان خود را به آخر بردند )و در راه او شربت شهاد

شهادت مالک اشتر زمان، سردار رشيد سپاه اسالم حاج قاسم سليمانی به محضر 

مقام معظم رهبری و همه ارادتمندان آن سردار بزرگ ،  ،مقدس امام زمان عج

 .تبريک و تسليت می گوييم
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 در پرديس علوم هفتمين همايش ملی زمين ساخت و زمين شناسی ساختاری ايرانبرگزاری 

بله هالت    شناس  ساختاری ایلران ساخت و زمینهفتاین هاای  می  زمین

های تنبلا و پتانسلیل   شناسای  حریم گسل”رویکرد  شناس  بادانشکده زمین

نظیللر اسللاتید، پگوهشللگران، و تقبال کللمو بللا اسلل“ خیللزی فلل ت ایللرانلللرزه

 برگزار شد. 1398آذرماه سال  27و  26دانشجویان در روزهای 

آذرملاه، بلا حضلور اسلاتید و      26شنبه آئین افتتاحیه هاای  در صبح روز سه

پگوهشگران برتسته کشور در سالن شهید دهشلور پلردیع عیلوس آغلاز و بلا      

دکتر حسلین   ،وس و رئیع هاای بیانات دکتر وحید نیکناس رئیع پردیع عی

و دکتلر محالد مهلدی     شناس  و دبیر هاای پور رئیع دانشکده زمینرحیم

 شناس  ساختاری ایران ادامه یافت.ساخت و زمینخطیب رئیع انجان زمین

شناس  ساختاری ایران با نگاه ساخت و زمینهفتاین دوره هاای  می  زمین

خیزی ف ت ایران، ( لرزه2های تنبا )( حریم گسل1ویگه به پنج محور عیا  )

( نقل  عناصلر   4های ساختاری در مخازن نفت و گاز )کننده( نق  کنترل3)

هلای سلاختاری در   کننلده ( کنتلرل 5زای  ذخایر معدن  و )ساختاری در کانه

منابع آش پذیرای مقاالت تخصص  در قالب سلخنران  و پوسلتر بلود. در گلاس     

له در قالب محورهای هاای  توسلط دبیرخانله   چکیده مقا 81نخست، تعداد 

چکیلده مقالله بلرای     72هاای  دریافت شد که پع از انجلاس داوری اولیله،   

ارسال مقاله کامل پذیرفته شد. با هاکلاری کایتله عیال  هالای  و هیئلت      

های تخصص  مرتبط با محورهای  داور منتخب در حوزه 22داوران متشکل از 

کز تحقیقات  معتبر کشور، هشت مقاله برای ارائله  دانشگاه و مر 12هاای  از 

مقاله به صورت پوستر مورد پذیرش قلرار گرفلت. هاچنلین، بلا      58شفاه  و 

نظر اعضای محترس شورای سیاسلتگذاری و کایتله عیال  هالای ، از شل       

عال  هسخنران کییدی نیز برای ارائه سخنران  در روز نخست هاای  دعوت ب

، آئلین تجییلل از دکتلر محسلن الیاسل ، اسلتاد       در روز نخست هاای آمد. 

شلائبه  های ب شناس  دانشگاه تهران به پاس ت شپیشکسوت دانشکده زمین

 نزدیک به چهار دهه ایشان برگزار شد.

 

داوران در پایان روز نخست و پع از ارزیاب  مقاالت توسط کایته منتخب 

مقالله تهلت چلار در     12محترس کایته عیا  هاای ، تعلداد   یو اعضا

 ساخت برگزیده شد.   پگوهش  زمین -نشریه عیا 

های سخنران  در روز نخست، برای نخستین بار ط  دوره14افزون بر ارائه 

شناس  ساختاری ایران، هفتاین ساخت و زمینپیشین هاای  می  زمین

تخصصل  یلک روزه در روز    -آموزشل   هایکارگاه دوره آن شاهد برگزاری

هلا و مراکلز   پگوهان از دانشلگاه آذرماه بود که با مشارکت پویای دان  27

تحقیقات  کشور به انجاس رسید. با هدف انتقال مفاهیم کییلدی )هاچلون   

لرزه، الگوی تاب  امواج  های مکانیک  گسی  زمیندالیل رخداد و ویگگ 

زا، خطلر گسلی  سلطح  بلرای     کره، الیه لرزه  سنگشناسای، روانهلرزه

هلای مطالعلات  در   های حیات  و شلیوه ارزیلاب  آن( و بررسل  روش   سازه

های گذشلته، شلناخت   لرزه های ناش  از رخداد زمینشناسای  دگرشکی 

ای و للرزه هرچه بهتر الگوی تغییر شکل سطح زمین در بلازه زملان  میلان   

هلای  گیلری از داده تارهای تنبلا بلا بهلره   گیری آهنگ لغزش سلاخ اندازه

هلای  ای، و بررسل  نقل  بزرگاهلای گونلاگون در فاصلیه     ژئودزی ماهواره

متفاوت از ساختگاه هدف در تحییل خطر زمینیرزه، پنج کارگاه با عنلاوین  

لرزه و خطرهای ناش  از  ( گسی  زمین2لرزه، ) مین( گسی  تنبا و ز1)

های توان و ( دگرشکی 4، )GPSهای دههای توان و دا( دگرشکی 3آن، )

للرزه بله    ( رویکردهای نوین در تحییل خطر زملین 5، و )InSARهای داده

ترتیب توسط دکتر خاللد حسلام  آذر، دکتلر محادرضلا قاسلا ، دکتلر       

یحی  تاور، دکتر مهاسا روستای ، و دکتر عبداهلل سلهراب  بیلدار برگلزار    

 شد. 

، عضو محترس هیلتت عیال    حاد فروتنالزس به ذکر است که آقای دکتر م

مسئولیت دبیری عیا  این هالای  را بلر عهلده     دانشکده زمین شناس 

 داشتند.
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خانم دکتر راضیه اکبری فارغ التحصیل دکترای فیزیک دانشگاه تهلران موفلق بله کسلب     

طلرح در   421تایزه سومین تشنواره اندیشاندان و دانشاندان توان شد. در ایلن دوره  

زه عیوس پایه شیا ، فیزیک، عیوس زیست ، زمین شناس ، ریاض  و عیوس کلامپیوتر  پنج حو

طرح برنده اع س  6طرح برگزیده و در فیزیک 26مورد ارزیاب  قرار گرفته اند که در نهایت 

 شد که طرح دکتر اکبری به شرح ذیل است.

جايزه سومين جشنواره انديشمندان و دانشمندان کسب 

آموخته دانشکده فيزيک دانشگاه تهران جوان توسط دانش  

 

ناایشگاه دستاوردهای پگوهش ، فناوری و فلن بلازار وزارت عیلوس، تحقیقلات و      بیستاین

 4ار گردیلد و  زران برگل در محل دائا  ناایشگاه های تهل  98دیااه  29لغایت  26 ،فناوری

طرح در این ناایشلگاه شلرکت فعلال     8تن از اعضای محترس هیات عیا  پردیع عیوس با 

طرح دکتر مجید حازه لو، یک طرح دکتر مهران حبیبل  رضلائ ، یلک طلرح      5: داشتند

 .دکتر فاطاه محادی پناه و یک طرح دکتر فرخ سررشته داری

 

پرديس علوم در بيستمين نمايشگاه  شرکت فعال

 عتفدستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن بازار وزارت 

 

کنفرانع بلین الاییل  تبلر تابجلای  و کاربردهلای آن در هندسله       

تر بلا هلدف گلرد هلم آوردن محققلان و ع قانلدان بله        تبری بیش

های ریاضیات و بله خصلو     تبرتابجای  و ارتباط آن با دیگر شاخه

 98، مهرملاه  به افتخار شصتاین سال تولد پروفسور سیامک یاسلا  

ایلن   .در دانشگاه تبریز، دانشکده فن  و مهندس  مرنلد برگلزار شلد   

احب نلاس دنیلا از تایله    اساتید صل  15 با حضور و سخنران  کنفرانع

رئلیع   .آلاان، اسپانیا، فرانسله، هندوسلتان، علراق و ... برگلزار شلد     

دانشکده فن  و مهندس  مرند گرد هلم آوردن متخصصلان ایرانل  و    

خارت  تهت تبادل نظر در خصو  آخرین دستاوردهای روز دنیا و 

هاچنین حضور دانشجویان تحصی ت تکایی  تهت بهره منلدی از  

عیا  را از دیگر اهداف برگزاری این کنفرانع اع س کرد و این تاع 

افزود: در کنار این کنفرانع سع  بر این شده کله از حضلور اسلاتید    

 .مند شویم های مختیف عیا  نیز بهره برتسته تهت برگزاری کارگاه

در مراسم افتتاحیه کنفرانع بین الایی  تبر تابجای  و کاربردهلای  

 یاسا  نیز روناای  شد. کتر دکتردآن در هندسه از تابر 

 

برگزاری کنفرانس بين المللی جبر جابه جايی و 

کاربردهای آن در هندسه جبری به افتخار 

 شصتمين سال تولد دکتر سيامک ياسمی
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آب انتقال "برگزاری نشست تخصصی در مورد 

 پرديس علومدر  "دريای خزر به استان سمنان

 

نشست تخصص  انتقال آش دریای خلزر بله اسلتان سلانان، توسلط اتحادیله       

هللای عیالل   زیسللت  ایللران بللا هاکللاری اتحادیلله انجاللن هللای عیللوس انجاللن

هلا و   زیست ایران و با حضور تاع  از اسلتادان دانشلگاه   طبیع  و محیط منابع

طبیعل  از   زیسلت  و منلابع   یف عیلوس های مخت نظران حوزه متخصصان و صاحب

 در 1398 مهر 29ها و مؤسسات پگوهش  و اترای  کشور،  ها، سازمان دانشگاه

 پردیع عیوس، برگزار شد.

هلای   رضلائ ، رئلیع اتحادیله انجالن     در این نشسلت دکتلر مهلران حبیبل     

یافتله   آفرین  عیال  و سلازمان   زیست  ایران، پع از تشریح ضرورت نق  عیوس

تخصصل  در موضلوعات    -و متخصصان کشور در قالب نهادهای عیا استادان 

 آش دریای خزر به استان سانان تتکید کرد. مبت به تامعه از تایه انتقال

هلای عیال  منلابع طبیعل  و      آقای دکتر عی  س تقه، رئیع اتحادیه انجان

های عیا ، بله ارائله و    زیست ایران، نیز ضان ابراز خرسندی از هاکاری محیط

ای از ابعلاد   در ادامله خ صله   برخ  از تنبه های طرح مزبور پرداخلت.  عرف م

طرح توسط دکتر مریم شهبازی ارائه شد. سپع دکتر حاید عییلزاده، معلاون   

شناس  کشور، ساختار و مشخصات دریاچه خزر و  پگوهش  پگوهشگاه اقیانوس

 ح کرد.را تشری کند های  که در حال حاضر این دریاچه را تهدید م  چال 

طبیعل ،   های عیوس خا ، منلابع  چنین متخصصان حاضر در تیسه در حوزه هم

شناسل    زیست، شی ت و آبزیان، آبخیزداری، تنگل، آش، زملین  ارزیاب  محیط

و هیدرولیک زوایای مختیف طرح را مورد بحث قرار دادند و در پایان مقرر شد 

یلف شلده در طلرح    های کاری و تخصص  با محوریت ابعاد موضلوع  تعر  گروه

هلای مختیلف تخصصل  توسلط      تشکیل شود، تا پع از مطالعه و تحییل تنبه

 .گروه، موضوع در تیسات آت  مورد پیگیری قرار بگیرد

 

 

 درخشش پرديس علوم

 جشنواره پژوهش دانشگاه تهران شتميندر بيست و ه 

هلا   بیست و هشتاین تشنواره پگوه  و فناوری دانشگاه تهران با حضور رؤسای دانشلگاه 

تهران و عیوس پزشلک  تهلران، اسلتادان پیشکسلوت، اعضلای هیلتت رئیسله و مسلئوالن         

 .برگللللزار شللللد  1398آذر  25انشللللگاه تهللللران و اعضللللای هیللللتت عیالللل ،    د

دکتر محاود نیی  احادآبادی، رئیع دانشگاه تهران، در این مراسم بلا اشلاره بله بحلران     

تلوانیم در تهلت حلل و یلا      آلودگ  هوای کشور و در پاسخ به این پرس  که چرا ما نا 

گلذارد   گ  را بر دوش کشور مل  کاه  این مشکل گاس برداریم، گفت: تعطیی  هزینه بزر

چنلین ایلن آللودگ      که ما با مشک ت اقتصادی بسیاری نیز مواته هسلتیم، هلم   درحال 

اندازد. آلودگ  هوا محصول بد اسلتفاده کلردن از امکانلات و     س مت تامعه را به خطر م 

 ه اند.تحقیقات بسیاری را انجاس داد ها در این زمینه مدیریت اشتباه است، البته دانشگاه

وحیلد  به عنوان پگوهشگر برتسته، آقای دکتر  آمنه رضایوفدکتر  در این تشنواره، خانم

خلانم معصلومه قلدرت  بله عنلوان کارشلناس       ناونله،   تلوان  به عنوان پگوهشلگر  توکی 

پگوهش  اترای  ناونه و هاچنین در بخ  دانشجوی  خانم زهرا حسن پلور یخلدان  بله    

 طع دکتری مورد تقدیر قرار گرفتند.عنوان مولف رساله ناونه در مق

 دکتر آمنه رضایوف
 دانشکده زیست شناسی

 وهشگر برجستهژپ

 دکتر وحید توکلی
 شناسی دانشکده زمین

 جوان نمونهوهشگر ژپ

 خانم معصومه قدرتی

 (کارشناس پژوهشی اجرایی نمونه)

 زهرا حسن پور یخدانیخانم 
 ریاضی، آمار و علوم کامپیوتردانشکده 

 مولف رساله نمونه )در مقطع دکتری(

برگزاری دومين کارگاه اخالق در 

 پژوهش در پرديس علوم
در  12الل    9از سلاعت    98 /۰9 /۰3دومین کارگاه اخ ق در پگوه ، یکشنبه  

ر پردیع عیوس با حضور دانشجویان دکتلری پلردیع عیلوس    سالن شهید دهشو

برگزار گردید. این کارگاه بلا هاکلاری مشلتر  معاونلت پگوهشل  دانشلگاه و       

معاونت پگوهش  پردیع عیوس برگزار گردید و در آن به مطالب  مانند پلگوه   

هلا و   رفتار پگوهش ، معیارهای شناسای  کنفلرانع  اخ ق مدار و مصادیق سوء

رفتلار پگوهشل  در دنیلا     ءهلای تلاریخ  و معاصلر سلو     معتبر و ناونهنشریات 

تنهلا از   قربلان   کیوانسلیدامیر آقایان دکتر برزو نظلری و دکتلر    .پرداخته شد

 سخنرانان این کارگاه بودند.
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کسب مقام های برتر دانشجويان پرديس علوم در 

 شانزدهمين جشنواره ورزشی دانشجويان

دانشگاه تهران   

 کسب مقام اول رشته دارت تیمی:

 چاران کاظا ، محادامین روشن ، ماهان رضازاده   آقایان: 

 اول رشته تکواندو: کسب مقام
 آقای مهدی عبادی 

  کسب مقام سوم رشته شنا:

 ی خانم هانیه وکی

 کسب عنوان سوم تیمی رشته تنیس روی میز:

سبحان زعیم کهن، رسول لوای ، عرفان عییخان ، محالد املین    آقایان: 

 روشن ، امین توادی

کسب مقام سوم تیمی رشته بسکتبال و رکورد کسبب ببارترین   

  امتیاز( توسط اعضاء تیم: 73امتیاز تیمی در یک بازی )

محادحسین کزازی، چاران کاظا ، محالد مسلعود احالدی،     :نآقایا

متلین  شایان برهان ، محسن حکال  نجفل ، محادرضلا محالد خلان ،      

گلری آقلای فرهلاد     ف ح ، عی  شادالوی ، سیدحساس طالقان  بله مربل   

  حسنخان  و سرپرست  آقای بابائ 

پذيرش مقاله دکتر عباسعلی صابری، دانشيار "

 ی دانشکده فيزيک پرديس علوم، در مجله

" Nature Physics" 

 از شللایعه تللا واقعیللت   هببای پیچیببده:  یببک توفببیف از سیسببتم  

های طبیعل  نظیلر انتشلار بیالاری، پخل  شلایعه، گسلترش         دهبسیاری از پدی

ها در محیط و یا مکانیزس توسعه تومورهای سلرطان  و   ترافیک و یا پخ  آالینده

ی تعاملل   های مبتن  بر ارسلال دارو بله محلل آسلیب دیلده و نیلز نحلوه        درمان

ه هلای پیچیلد   های  از سیستم ها ناونهتن، …ها در سیستم مغزی انسان و  نورون

 percolation هستند که قابل توصیف بلا ملدل سلاده ای بله نلاس تلراوش یلا       

هلای خییل     یلک خاصلیت در سیسلتم    "هاه گیر شلدن  "هستند. در این مدل، 

تواند به صورت ناگهان  و یا به صلورت پیوسلته رخ    بزرگ )اصط حاً گذار فاز( م 

قابلل   های کوچک هاواره هاه گیر شدن با یلک تهل    دهد، ول  برای سیستم

م حظه هاراه است. این ته  در واقع در کسلری از اعضلای ملرتبط سیسلتم     

   شده اند. است که دچار آن خاصیت )مث ً بیااری(

های ذکر شده در باال بسیار وابسلته   اما فیزیک توصیف کننده ی هریک از پدیده.

بلا   به این است که اعضا چگونه با یکدیگر در تعامل هسلتند )ملث ً آیلا شلایعه را    

تر، توپوللوژی   کنند یا با تیفن هاراه و یا با زبان(. به بیان دقیق اینترنت پخ  م 

کننلد بسلیار در فیزیلک     شبکه ای که اعضا بر روی آن با یکدیگر برهم کن  م 

 ی سیستم ها تعیین کننده است. توصیف کننده

در پگوه  اخیر که توسط دکتر عباس عی  صابری، عضو هیتت عیا  دانشلکده  

هاکاران  در کشور آلاان صورت گرفتله اسلت، روشل      یزیک دانشگاه تهران وف

پیدا شده است که تنها با نگاه کردن به بیشترین مقلدار تهشل  کله سیسلتم از     

واقع  توان به فیزیک توصیف کننده ی سیستم پ  برد. در دهد م  خود نشان م 

ستم قابل توصلیف بلا   ها مستقل از نوع سی تر، تابع توزیع این ته  به بیان دقیق

در ریاضیات است که در مورد وقایع بسلیار نلادر    "Gumbel گامبل"تابع توزیع 

هلای   های فیزیک  و نیز شبکه ابداع شده است. این نظریه بر روی بسیاری از مدل

پروتئین در انسان و نیز شبکه ی تعامل  -واقع  نظیر شبکه برهم کن  پروتئین

 .گرفت که هاگ  صحت این نظریه را تتیید کردنلد ویک  پدیا مورد آزمای  قرار 

در    Universal Gap Scaling in Percolation مقالله تحلت عنلوان    ایلن 

مجیه برتر رشته فیزیلک در   3که یک  از   "نیچر فیزیکع" ی بسیار معتبر مجیه

 .و به زودی به چار خواهد رسید قرار گرفته دنیا است مورد پذیرش نهای 

لومموفقيت پرديس ع  

تهران در دومين جشنواره فرهنگ دانشگاه  

 
برگلزار   1398آبلان ملاه    22در دومین تشنواره فرهنگ دانشگاه تهران که 

دانشلجوی  بیوتکنوللوژی پلردیع عیلوس در حلوزه       -گردید، انجان عیال  

آموزش، موفق به کسب مقاس شایسته تقدیر شد. هاچنین در این تشلنواره  

ترس دانشجوی  پردیع عیوس، به عنوان ملدیر  از آقای دکتر واعظ، معاون مح

 -ایللن موفقیللت را بلله انجاللن عیالل   فرهنگلل  شایسللته، تقللدیر شللد.

 .گوییم م  تبریک دانشجوی  بیوتکنولوژی
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 جلسه شورای عمومی پرديس علوم برگزار شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 این تیسله بلا حضلور رئلیع    . برگزار شد 1398ماه آبان  28تیسه شورای عاوم  پردیع عیوس، 

دانشگاه تهران، مشاور رئیع و مدیر کل حوزه ریاست و روابط عالوم ، معلاون آموزشل      محترس

 عیوس، برگزار شد. دانشگاه و مسئوالن و اعضای هیتت عیا  پردیع

 ان اشلاره بلر  دکتر وحید نیکناس، رئیع پردیع عیوس دانشگاه تهران، در ابتلدای ایلن تیسله ضل    

داشتن نگاه عیا  در حل مسائل و مشک ت مختیف کشور و تامعه، بر ضرورت مشارکت تالام   

هلای تخصصل  خلود بله تامعله و تبیلین نقل          اعضای هیتت عیا  دانشگاه در معرفل  رشلته  

 تانبه کشور تاکید کرد.های عیا  در تهت توسعه و پیشرفت هاه  رشته

نظرات، سواالت مطرح شلده از   بندی نقطه پردیع عیوس، با تاعدر ادامه معاون پگوه  و فناوری 

چنلین تعلدادی از    سوی اعضای هیتت عیا  پردیع را به هیتت رئیسه دانشلگاه ارائله کلرد. هلم    

هلا و پیشلنهادات  را دربلاره مسلائل مختیلف مطلرح        اعضای هیتت عیا  حاضر در تیسه پرس 

 .دانشگاه هاراه بودمحترس هیتت رئیسه و توضیحات کردند که با پاسخ 

  اهگبرگزاری کار

 "در استنباط ناپارامتری بيزی های اخير پيشرفت"

 در دانشکده رياضی،آمار و علوم کامپيوتر 

 

 

 

 

آذر ملاه   11در « هلای اخیلر در اسلتنباط ناپلارامتری بیلزی      پیشرفت»کارگاه 

 ، آمار و عیوس کلامپیوتر و در  ی ریاض در محل تاالر هشترودی دانشکده 1398

ای برگزار شد. مدرس ایلن دوره آقلای دکتلر محالود      دقیقه 5۰ی  چهار تیسه

ی ریاض  و آمار دانشگاه اُتاوا، بودند کله اسلتنباط    پور، استاد آمار دانشکده زارع

های اصی  پگوه  ایشان است. این کارگاه بلا هلدف    ناپارامتری بیزی از زمینه

های اخیلر، بله    های استنباط ناپارامتری بیزی که در سال گ معرف  و بیان ویگ

هلای مختیلف بله خصلو   عیلم داده و       ها، در حوزه دلیل منعطف بودن فرض

یادگیری ماشین بسلیار ملورد توتله قلرار گرفتله اسلت، برگلزار شلد و ملورد          

 استقبال دانشجویان تحصی ت تکایی  و اساتید قرار گرفت.

 

 بازديد استاد دانشگاه اسلواکی از پرديس علوم

اسلیواک  در   کشلور الکساندر سیروتکین استاد دانشلگاه نیتلرای    پرفسور آقای 

دانشلکده  هلای   آزمایشلگاه از پردیع عیوس و برخل   روز شنبه چهارس آبان ماه 

زیست شناس  بازدید کردند. ایشلان سلخنران  عیال  در حلوزه فاکتورهلای      

شناس  ارایه کردند و در پایان  تمولکول  موثر در تولید مثل در دانشکده زیس

به تبادل اط عات با اعضای محترس هیات عیا  ایلن دانشلکده و دانشلجویان    

تحصی ت تکایی  پرداختند. با توته به تجارش قابل توته در حلوزه پزشلک    

مولکول  تولید مثل تهت هاکاری های عیا  با اعضای هیات عیا  دانشگاه 

 های فراتری بین دو دانشگاه پیشنهاد شد.   اریتهران ابزاز تاایل کرده و هاک

 

 ش دروس رياضيات عمومی و پايهتشکيل کميته تخصصی آموز

 
توته به اهایت  که دانشگاه برای آموزش ریاضیات پایه و عالوم  قائلل اسلت، چنلد تیسله       با

این دروس تشکیل گردید. نخستین تیسه تخصصل  کایتله آملوزش      اولیه برای تشکیل کایته

و مسلئوالن  دروس ریاضیات پایه و عاوم  در خصو  ارتقا آموزش این دروس با حضور اساتید 

هلای فنل  و پلردیع کشلاورزی برگلزار       های عیوس، مدیریت، اقتصاد، پردیع دانشلکده  دانشکده

گردید. در این تیسه، که در محل دانشکده ریاض ، آمار و عیلوس کلامپیوتر برگلزار شلده اسلت،      

آقای دکتر شریف ، مسئول راه اندازی دفتر سامانده  و مدیریت دروس عاوم ، پایه و مشتر  

شگاه، ریاست و معاونین و تاع  از اساتید دانشکده ریاضل ، آملار و عیلوس کلامپیوتر حضلور      دان

اند. این تیسه با موضوعیت ارتقا آموزش ریاضیات پایه عاوم  در دانشگاه تهلران برگلزار    داشته

گردید و رئوس مسائل مربوطه مورد بررس  قرار گرفت و تصایم گرفته شد که در نیاسلال دوس  

درس معادالت دیفرانسیل به طور مشتر  بین پردیع عیلوس و پلردیع    98-99  سال تحصیی

 های فن  ارائه گردد. دانشکده
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انتخاب شايسته دکتر معصومه ملک، استاد دانشکده "

رديس علوم، به عنوان عضو کميته زيست شناسی پ

 " های اقتصادی )اکو( علمی سازمان همکاری

بله    ECOSF در آخرین تیسه هیتت امنلای 

عنوان باالترین مرتع تصلایم گیلری بنیلاد    

و در حضور وزرای عیلوس و تحقیقلات و     اکو

که در تیرماه امسلال   فناوری کشورهای عضو

ر سرکار خانم دکتل  ،در اصفهان برگزار گردید

میک استاد دانشکده زیست شناس  پلردیع  

عیلللوس بللله عنلللوان عضلللو بلللورد بلللین    

انتخللاش انتخللاش شللدند.  ECOSF الاییلل 

 شایسته ایشان را تبریک م  گوئیم.

 

 

مقاله آقای دکتر عليرضا حسينی در سومين سمينار ملی 

 کنترل و بهينه سازی، به عنوان مقاله برتر انتخاب شد

عضو محترس هیلتت   عییرضا حسین  مقاله آقای دکتر 

عیا  دانشکده ریاض ، آمار و عیوس کامپیوتر پلردیع  

عیوس در سومین ساینار می  کنتلرل و بهینله سلازی    

آبللان در دانشللگاه حکللیم   23تللا  22کلله از تللاریخ  

بله عنلوان مقالله برتلر انتخلاش       ،سبزواری برگزار شد

 .گردیده است

این موفقیت را به ایشلان و دانشلکده ریاضل ، آملار و     

 ئیم.گو عیوس کامپیوتر پردیع عیوس تبریک م 

 

 

، عضو هيات علمی دانشکده کتاب دکتر وحيد توکلی انتشار

اشپرينگر انتشارات  توسط زمين شناسی پرديس علوم   

 

های تدید ارائه شده در ایلن کتلاش هاگل  از     شود. مثال تامعه عیا  تهان  محسوش م 

هلای بله دسلت     شناس  ناونله  ینهای کشور را در خصو  آنالیز زم ایران بوده و تواناندی

 دهد. آمده از مخازن هیدروکربن  نشان م 

ای بر چرای  آنالیزهای مغزه آغلاز و سلپع بله طلور تخصصل  فراینلد        این کتاش با مقدمه

 کند. شناس  مخازن بیان م  ها را برای مطالعات زمین سازی ناونه آماده

  و ماکروسلکوپ  شلرح داده   هلا در دوبخل  میکروسلکوپ    در ادامه تجزیه و تحییل ناونله 

هلا و کلاربرد    هلا در خصلو  برداشلت داده    شود. در بخ  میکروسکوپ ، آخرین یافتله  م 

شناس ، میکروسکور الکترون ، پلراش اشلعه ایکلع و آنلالیز      مطالعات مقاطع ناز  زمین

شلود. در بخل  ماکروسلکوپ ، چگلونگ  مطالعلات ناونله        ها شرح داده م  عنصری ناونه

گیلرد. در ایلن    دست آمده از مخزن به صورت دیداری مورد بررس  قلرار مل   های به  سنگ

هلا،   های چلاه، مطالعلات شکسلتگ     ها، رسم ستون داده بخ  به مطالعات توموگراف  مغزه

بنلدی مخزنل     نگلاری سکانسل ( و زون   بررس  تغییرات سطح آش دریای پیشلین )چینله  

هلای پایلدار و ناپایلدار، آنلالیز      ردر بخل  ژئوشلیا ، مطالعلات ایزوتلو     شود. پرداخته م 

عنصری و ژئوشیا  عنصر اورانیوس و کاربرد آنلان در توسلعه مخلازن هیلدروکربن  ملورد      

هلای مهندسل  مخلزن و     در نهایلت بلا تیفیلق مطالعلات مغلزه، داده      گیلرد.  بحث قرار م 

قیق ها مقدار د پیاای ، چگونگ  توصیف کی  مخزن بیان شده و تیفیق داده ناودارهای چاه

 دهد. حجم برتای مخزن را نشان م 

هللا،  شناسلل  مغللزه کتللاش آنللالیز زمللین

شناس  را بر روی  مراحل مطالعات زمین

دسللت آمللده از  هللای سللنگ  بلله ناونلله

د و کنل  مخازن هیدروکربن  تشریح مل  

به چگونگ  تجزیه و تحییل ایلن نتلایج   

 پردازد. م 

ایللن کتللاش حاصللل ده سللال تجربیللات 

د وحیلل  دکتللر دانشللگاه  و صللنعت  

هیلل ت عیالل  دانشللکده عضللو  تللوکی ،

زمین شناسل  پلردیع عیلوس، از آنلالیز     

ناونه سنگ های مخازن کشلور بلوده و   

 کتاش در خصو  این موضوع دراولین 

 

 

انتخاب شايسته آقای دکتر مجيد سليمانی دامنه به عنوان 

 ضی ايرانسردبير مجله بولتن انجمن ريا

 

 

عضللو هیللتت عیالل   دکتللر مجیللد سللییاان  دامنلله 

دانشللکده ریاضلل ، آمللار و عیللوس کللامپیوتر و معللاون  

پردیع عیوس با رأی اعضای هیتت  آوری و فن پگوه 

تحریریه بولتن انجان ریاض  ایران، به عنوان سلردبیر  

تلا   2۰19سلاله از سلپتامبر    3این مجیله بلرای دوره   

بلولتن انجالن ریاضل     شدند.  انتخاش 2۰22سپتامبر 

ایران قدیا  ترین مجیه ریاض  کشور است و از سلال  

 شود.  می دی به زبان انگییس  منتشر م  1974

اشلپرینگر منتشلر مل  شلود و دارای      این مجیه در حال حاضر توسط انتشارات معتبلر 

 است. JCRناایه 

کامپیوتر پردیع عیوس تبریلک   این موفقیت را به ایشان و دانشکده ریاض ، آمار و عیوس

 م  گوئیم.

 

کسب رتبه برگزيده نهايی تيمی دانشجوی دکتری بيوتکنولوژی 

نديشمندان و دانشمندان جوانپرديس علوم در جشنواره ا  

 
، موفق به کسب رتبه برگزیده نهای  تیال  و تلایزه    3های غن  از امگا  ایده تولید روغن

 .میییللللون تومللللان  تشللللنواره اندیشللللاندان و دانشللللاندان تللللوان شللللد  5۰

 اعضای تیم: محاد امین گچ پز، محاد حسین متاله  اردکان ، محاد تق  گنج خانیو،

 و ریحانه داشاش.پرستو طالع  نیا 

در رژیلم غلذای  انسلان و از     3شرح ایده: با توته به نق  اساس  اسیدهای چرش امگلا  

طرف  محدودیت دسترس  به این اسید چرش به خاطر صید ب  رویه ابزیان، این تلیم بلا   

های خییج فارس کله   های هتروتروف از آش شناسای  و تداسازی گروه  از میکروتیبک

در  3م  باشند موفق به کشلت و بدسلت آوردن امگلا     3د کننده امگا ابتدای  ترین تولی

 سطح آزمایشگاه شده و در حال تجاری سازی این محصول م  باشد.   

https://profile.ut.ac.ir/~hosseini.alireza
https://profile.ut.ac.ir/~hosseini.alireza
http://profile.ut.ac.ir/~vtavakoli
http://profile.ut.ac.ir/~vtavakoli
https://rtis2.ut.ac.ir/cv/m.soleimani.d
https://rtis2.ut.ac.ir/cv/m.soleimani.d
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 سفرهای علمی
 

 
 

     آقای دکتر حسین مهدوی عضو هیتت عیا  دانشکده شیا  تهلت شلرکت در ناایشلگاه

 .ندسفر کرد به کشور آلاان 29/۰7/98 لغایت  23/۰7/98 از تاریخ Kتخصص  پ ستیک 

  احاد امیری عضو هیتت عیال  دانشلکده شلیا  تهلت شلرکت در کنفلرانع       آقای دکتر

سلفر   به کشور ترکیله  28/۰7/98 لغایت  25/۰7/98 مهندس  شیا  و بیوشیا  از تاریخ

 .ندکرد

 
 

 منيژه عليمردانیتهيه و تنظيم: 

 عکس ها: احسان آيرملو

در راسلتای  تایی  به عنوان تنها نااینده بخ  خصوص  کشور، بنیاد نیکوکاری 

تلرویج   بلر فنلاوری،   متّکل  ایجاد کسب و کارهلای  از ایده پردازان توان، حاایت 

 تشللنواره هللای فکللری بلله ثللروت، فرهنلگ کللارآفرین  بللا هللدف تبللدیل دارایل   

در تهلت   تسلهیل مسلیر حرکلت   بله منظلور    را اندیشاندان و دانشاندان توان

بله صلورت    نلوآوری،  چرخله هلای   تکایلل  و بنیلان  دانل   محصول  به دستیاب 

کله  دوره ایلن رویلداد   رویدادی سالیانه در سطح میّل  برگلزار مل  ناایلد. اوللین      

با حضور مقامات عال  رتبه، اساتید فرزانه، فرهیختگان و نخبگلان تامعله   هرساله 

در آذرملاه سلال    صورت م  پذیرد،و تاع کثیری از دانشجویان  دانشگاه  کشور

پلار   دانشگاه تهلران و  با هاکاری بنیاد حامیان و امسال سومین دوره آن  1396

 در حوزه عیوس پایه برگزار گردید. نهم اذرماهدر ن فناوری دانشگاه تهرا وم عی

 زحالات ارزشلاند دکتلر سلیامک یاسلا       در سومین دوره این رویداد بله پلاس  

رئلیع دانشلکده   و  ، آملار و عیلوس کلامپیوتر   خل  ریاضل   ریاست کایته داوران ب

پلی  از  کله   دانشاند برتلر ایرانل   و ریاض ، آمار و عیوس کامپیوتر دانشگاه تهران 

دریافت عنوان اوللین ریاضلیدان ایرانل ، عضلو دائال        ات  چونیز به افتخاراین ن

بلا عنلوان    (The World Academy of  Science) فرهنگستان عیوس تهلان 

 ، از ایشان تقدیر بعال آمد.نائل آمده اند، توآس( ) TWAS اختصاری

دبیرخانه تشنواره اندیشاندان و دانشاندان تلوان ضلان آرزوی موفقیلت هلای     

یشتر، افتخار دارد که از حسن حضور و تواناندی هلای ایشلان در مقلاس ریاسلت     ب

 .کایته داوران بخ  ریاض  بهره مند م  باشد

تقدير از دکتر سيامک ياسمی در سومين جشنواره 

 انديشمندان و دانشمندان جوان 

 

 

 

 انتصابات
 

 
 

 نااینده بخ  ریاضل    عنوان به ۰3/۰7/1398از تاریخ  به مدت یک سال دکتر رضا عامری

ملار و عیلوس کلامپیوتر    محض در شورای پگوهش  و تحصی ت تکایی  دانشکده ریاضل ، آ 

 .ندمنصوش شد

  نااینلده   عنلوان  بله  ۰6/۰7/1398از تلاریخ   به مدت یک سلال  دکتر عباس نوذری دالین

بخ  عیوس کامپیوتر در شورای پگوهش  و تحصلی ت تکاییل  دانشلکده ریاضل ، آملار و      

 .ندشدعیوس کامپیوتر منصوش 

  نااینلده   عنلوان  بله  ۰6/۰7/1398از تلاریخ   به مدت یک سال دکتر غ مرضا رکن  لاوک

بخ  ریاض  کاربردی در شورای پگوهش  و تحصی ت تکایی  دانشلکده ریاضل ، آملار و    

 .ندشدعیوس کامپیوتر منصوش 

  عضلو شلورای    عنلوان  بله  ۰6/۰7/1398از تاریخ  به مدت یک سال دکتر محاد گنج تاب

 .ندشدنصوش پگوهش  و تحصی ت تکایی  دانشکده ریاض ، آمار و عیوس کامپیوتر م

  عضلو   عنلوان  بله  ۰6/۰7/1398از تلاریخ   به مدت یلک سلال   دکتر غ مرضا رکن  لاوک

 .ندشدشورای آموزش  دانشکده ریاض ، آمار و عیوس کامپیوتر منصوش 

 نااینلده   عنلوان  به ۰6/۰7/1398از تاریخ  به مدت یک سال دکتر ساانه افتخاری مهابادی

 .ندشداض ، آمار و عیوس کامپیوتر منصوش بخ  آمار در شورای آموزش  دانشکده ری

 نااینلده   عنلوان  بله  ۰6/۰7/1398از تاریخ  به مدت یک سال دکتر سید مجتب  مجتهدی

بخ  عیوس کامپیوتر در شورای آموزش  دانشکده ریاض ، آمار و عیلوس کلامپیوتر منصلوش    

 .ندشد

  اینلده بخل    نا عنلوان  بله  ۰6/۰7/1398از تاریخ  به مدت یک سال دکتر عییرضا حسین

 .ندشدریاض  کاربردی در شورای آموزش  دانشکده ریاض ، آمار و عیوس کامپیوتر منصوش 

  نااینلده   عنلوان  بله  ۰6/۰7/1398از تاریخ  به مدت یک سال دکتر مهدی خواته صالحان

بخ  ریاض  محض در شورای آموزش  دانشکده ریاض ، آمار و عیلوس کلامپیوتر منصلوش    

 .ندشد

  نااینلده   عنلوان  بله  ۰6/۰7/1398از تلاریخ   به مدت یک سلال  قهرودی دکتر زهرا رضای

بخ  آمار در شورای پگوهش  و تحصی ت تکایی  دانشکده ریاض ، آمار و عیوس کامپیوتر 

 .ندشدمنصوش 

   29/۰7/1398از تللاریخ  بلله مللدت سلله سللال  حکللم دکتللر سللید مهللدی واعللظ ع یلل 

 .ندشدتادید معاون دانشجوی  و فرهنگ  پردیع عیوس  عنوان به

  مشلاور   عنلوان  بله  14/۰8/1398به مدت دو سلال از تلاریخ    دکتر مهدی خواته صالحان

 .ندشدرئیع پردیع عیوس در امور بین الایل منصوش 

 

 

 

 ارتقاء مرتبه علمی
 

        دکتر فریده سیاوش  عضو هیتت عیال  دانشلکده زیسلت شناسل  بله مرتبله

 استادی ارتقاء یافتند.

    بله مرتبله دانشلیاری    دکتر فرنوش فریدبد عضو هیتت عیا  دانشکده شلیا

 ارتقاء یافتند.

         دکتر سیدمرتض  امین  عضلو هیلتت عیال  دانشلکده ریاضل ، آملار و عیلوس

 کامپیوتر به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند.

    دکتر هدیه ساتدی عضو هیتت عیا  دانشکده ریاض ، آمار و عیلوس کلامپیوتر

 به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند.

   عضلو هیلتت عیال  دانشلکده ریاضل ، آملار و عیلوس        دکتر سودابه شاه سلوار

 کامپیوتر به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند.

 

 
 

 تقدير و تشکر
 

تصدی مشاور رئیع پردیع در طول مدت  فاطاه محادی پناهدکتر خانم  از زحاات

 دردان  شد.عیوس در امور بین الایل تشکر و ق

 

 
 


