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 هوالعلیم

 مْإعْلَمُوا أنَّ حَوَائِجَ النّاسِ إلَیْكُمْ مِنْ نِعَمِ اللّه ِ عَلَیْكُمْ فَال تَمَلُّوا النَّعَمَ فَتَتَحَوَّلُ إلي غَیْرِكُامام حسین علیه السالم: 

 .زار خداوند باشدمراجعه مردم به سوي انسان براي حل مشكلي از نعمت هاي الهي است و انسان براي اين نعمت الهي بايد شكرگ

 
 :و همكاران گرانقدرخدمت استادان عزيز 

 با سالم و احترام

بی شک حضور سه ساله اینجانب در سمت مدییییت ردیدیع ومدو     

یکی از افتخارات به یادمانینی از خیمات اینجانب در دانشگاه تهدیا   

خواهی بود. اینجانب و معداونن  دانشدمنید دلزدوز و خدیو  در  ندار      

مدا  خدود را    ار نا  جیی و دلزوز ریدیع در اید  دوره تمدا  اهت  

بیای خیمت شایزته به دانشجویا د  ار نا  و اوضای محتی  هندات  

وممی ریدیع ومو  و دانشگاه تهیا  به  ار بزتنم. هیف اول خیمت 

در ای  دورهد اول رضای حق تعالی و سپع خیمت رسدانی شایزدته   

به دانشجویا  و همکارا  وزیز و تالش بدیای ارتادای  مدی و  ن دی     

 نشگاه تهیا  بوده است. ریدیع ومو  و دا

طبق گ ته صاحب نظیا  ویصه اقتصادد توسعه مثمثی اسدت بدا سده    

ضمع رفاهد رضایت و معنی. در من  راستاد آخیی  و غایت حماه هدای  

است. بییهی است بدا تمی دز بدی جنبده هدای       "معنی"زنجنیه دانائی 

مادی و توجه بنش از انیازه بی تولندی داندش بدیو  تکمندر آخدیی       

د ایدد  زنجنددیه هیگددز  امددر نشددیه و مددا شدداهی ا یگدد اری    حمادده

دستاوردهای ناب وممی و تدالش هدای وممدی بدی وق ده اسدتادا  و       

 دانشجویا  در جامعه نخواهنم بود.

ل ا حانی اوتااد راسخ داشدته و دار   ده ا یگد ارتیی  راهبدید هدای      

توسعه راییار  شورد اوتماد سازید ایجاد رضایت درونی و تمی دز بدی   

انزنر های داخر  شور و ایجاد اوتماد به ن ع در دانشجویا  بده  رت

ونوا  آینیه سدازا   شدور مدی باشدی و  معندی گیایدی و  تحدو ت        

 معنوی در افیاد ناش انکار نار ییی در ای  مزنیخواهی داشت. 

 

مطمب دیگدی اینکده فادیا  فمزد ه ورزی مهمتدیی  کدالش  شدور        

ماست. فمز ه ورزی شایی یکدی از مهمتدیی  راه حدر هدای نجدات      

دانشگاه و  شور باشی. می داننم  ه ومدو  تجیبدید تداریخد ویفدا  و     

م هب رقبای فمز ه در شناخت ریییه ها و حانات هزتنی. ولی در 

استی ل و مزتنیات مهمتدیی  ابدزار بدوده و بدا     فمز ه ورزی وارد 

جدداری شددی  فمزدد ه ورزی در زنددیگی از آفددت هددایی کددو  وددی  

استااللد جناح گیایید رنش داورید تعصب و وی  میارا رهایی یافته 

و شاهی تحو ت مثبت کشمگنی در همه جنبه هدای زندیگی و  دار    

 ز  در خواهنم بود.  امندی اسدت بده یداری خیاوندی و بدا ت نندیات        

کنیما  اهیاف شاهی ا یگ اری شایزته سنزدتم آمدوزش ودالی در    

 توسعه راییار باشنم. رنشیفت  شور و

در رایا  ضم  تشکی از زحماتد همکداری هدا و تدالش هدای  منده      

وزیزا  و همکارا  و روسای محتی  دانشکیه ها و واحیهای ریدیع 

حدی هدای   ومو  و ننز روسای محتی  ردیدیع هداد دانشدکیه هدا و وا    

دانشگاهد بابت هیگونده قصدور در خدیمت رسدانی و انجدا  شایزدته       

 وظایف و رخواهی نموده و حاللنت می طمبم.  

من اگر هزار  "به قول سعیی شاوی ریآوازه فارسی زبا  و مزمما  

   ."طاعت )خدمت( بكنم گناهكارم

در خاتمه انتصاب شایزته جناب آقای د تی حمنی رضا مش ق را به 

نع جییی ریدیع ومو  به ایشا  صمنمانه تبییدک ودی    ونوا  رئ

نموده و توفناات ایشا  را در خدیمت بده ردیدیع ومدو  و دانشدگاه      

 تهیا  از خیاونی متعال خواستار .

ازخیاونددی مهیبددا  سددالمتی و توفناددات روزافددزو  همدده وزیددزا  را 

 مزئمت می نمایم.

 با تجديد احترام، وحید نیكنام
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 91-دهی  ه وییوس وامر  وویی شواهی جاری نشا  می

اغمب از یک فید به فید دیگی انتادال مدی یابدی. دانزدت      

و در کده مدواردی ویددیوس    کده زمدانی  اینکده کگونده و   

یابی در توسعه بهیاشت ومومی و رنشدگنیی   گزتیش می

بده شکزدت  زنجندیه انتادال      آلودگی و اقیاماتِ میبدو  

 حناتی است.امیی وییوس 

 :راههاي انتقال

راههای احتمالی انتاال وییوسد شامر تمداس مزدتانمد     

د هدوا و  (respiratory droplet)قطیک های تن زدی  

سطوح آلودهد خو د میفوعد مادر به فیزندی و حندوا  بده    

انزا  اسدت. آلدودگی بدا ویدیوس بخصدوب بدا بنمداری        

ضعنت مالیم تا بزنار شدییی و مدیم مت ندی    تن زی از و

 آلدودگی هیگدز والئدم     رغدم   یومد افدیاد  است و بیخدی  

 دهنی. بنماری را نشا  نمی

تن زدی   (droplets)انتاال از راه تماس و قطدیک هدای  

توانی از راه تماس مزتانم یدا   می 2- ُوی -انتاال سارس

تیشدحات آلدوده آنهدا مثدر       نزدیک با افیاد آلوده توسط

های تن زی  ه با سیفهد  قد تیشحات تن زی یا قطیکبزا

 ننی  وطزهد حیف زد  یا آواز خوانی  رخش و ریتاب می

 5-91هددای تن زددی ابعددادی  متددی از رخ دهددی. قطددیک

  5هدای  متدی از    منکیومتی دارنید در حدالی  ده قطدیک   

نامنددی. انتاددال   مددی (aerosol)نکیومتددی را اشفشددانشک  م

یدک متدی بدا فدید آلدوده بدا        ها در فواصر  متی از قطیک

نشانگا  تن زی )مثر سیفه و وطزه( یا طدی صدحبت و   

دهی. در کنن  مواردی قطیک های  آواز خوانی  روی می

تن زی دارای وییوس بدا رسدنی  بده دهدا د بنندی و یدا       

تواننی وی را آلوده سازنی. انتاال  کشما  فید حزاس می

 غنیمزتانم حاصر تمداس منزبدا  حزداس بدا اشدنا یدا      

 سطوح آلوده است.

 (airborne): انتقال هوابُرد

ای  نوع انتاال به ونوا  گزدتیش وامدر و دونی توسدط     

رخش شیه در هوا  ه توانایی آلودگی خدود    های افشانک

در حالی  شود.  ننی تعییف می یرا در فضا و زما  ح ظ م

 ه امکا  گزتیش هدوابید در وممندات رزشدکی )مانندی     

هداد هدوادهی دسدتید     نده شدش  بیونکوسکوری بدیای معای 

 ننی  گ اری در نای و ...(   ه افشانک ها را تولنی می لوله

 .است  امال منزی

 : پیشنهاداتي برای پیشگیری از آلودگي(SARS-CoV-2) 2-انتقال سارس كُوی

 بازنشسته دانشكده زیست شناسي پردیس علوم استاددكتر علي فرازمند 
 

 :(fomites)ها  انتقال توسط آالپخش
تیشحات تن زی ریتاب و گزنر شیه توسط مبتالیدا د بدا   

سطوح  و اشناء را آلوده سازنی.  تواننی ها می آ رخش  تولنی

مر دما و رطوبت(د وییوس زندیه  بزته به شیایط محنط )شا

هدا و روزهدا در اید      آ  سداوت  (RNA)یا مداده ننتنکدی   

سطوح د بویژه بدی روی تجهندزات رزشدکی  بده  دار رفتده       

د باقی بمانندی. بندابیای  تمداس بدا اید       91-بنمارا   وویی

توانی به  سطوح و لمع ناخودآگاه دها  و بننی و کشم  می

شواهی استوار مبنی بدی  انتاال وییوس  مک  نی. ومی رغم 

ای وجود نیارد  ه انتاال  آلودگی سطوحد هنچ گزارش ویژه

ا بات  نی. کو  میدمی  ه به  ها را مزتانماً از راه آ رخش

بدا   هدا را دارندی معمدو ً    طور بالاوه امکا  تماس با آ رخش

انی و در نتنجه تمنز بدن    خود مبتالیا  ننز در مواجهه بوده

هددای تن زددی و یددا  ی اینکدده قطددیکمنبددع آلددودگید یعندد

 انید مشکر است.  ها وامر آلودگی بوده آ رخش

 :هاي ديگر انتقال راه
های  در سایی نمونه 2- ووی-سارس(RNA) ماده ننتنکی 

اندی. در   بیخی از بنمارا  دییه زیزتید شامر ادرار و میفوع

یک مورد حتی وییوس زندیه در ادرار یدک بنمدار گدزارش     

در شدت   2 -مطالعه وجود وییوس  ووی سه شیه است. در

یافت شدیه اسدت. امدا تدا نو       91-میفوع مبتالیا   وویی

ای درخصدوب انتادال    هنچ ماالده رژوهشدی منتشدی شدیه    

وییوس از راه میفوع یا ادرار وجود ندیارد. مطالعدات دیگدی    

RNA     اندی و   وییوس را در رالسدما و سدی  گدزارش  دیده

ای خو  تکثنی یابی. اما از ه توانی در سمول بعالوه وییوس می

هدای  وناربُید تا به حال مطمئ  ننزتنم؛ وجود  انتاال خو 

رائن  وییوس در رالسما و خدو  نشدانیهنیه خطدی ردائن      

انتاال ویورس از ای  راه است. همچندن  تدا امدیوز انتادال     

درو  زهیانی از طییق مادر به جنن  ننز  ابت نشیه اسدت  

لعات محیود است. ومی رغم هیکنی ای  قضاوت بیرایه مطا

یک گدزارش از وجدود ویدیوس در تعدیادی از مدوارد شدنی       

های مورد مطالعده بده    ای از نمونه مادرا د هنچ وییوس زنیه

 دست ننامیه است.

دهی  ه منشا ای  وییوس  یونای جییی از  شواهی نشا  می

خ اش است و ناش واسدط احتمدالی یدا حندوا  دیگدی در      

ندز همچندا  ندامعمو  اسدت. بیخدی      انتاال اولنه ویدیوس ن 

از انزا  به رزتانیرا  دیگید  2-شواهی انتاال وییوس  ووی

دهدی ولدی خطدی انتادال      شامر سگ و گیبهد را نشدا  مدی  

 معکوس از ای  حنوانات به انزا  هنوز روش  ننزت.

 

های دارای تعیاد  افی  اما رخش افشانک

وییوس بیای آلودگی ممک  اسدت افدیاد   

ده سازد. نتایج تحاناات در حزاس را آلو

تولندی و   ای  زمننه در رابطده بدا مندزا     

 نندیه در افدیاد    های آلوده انیازه افشانک

سالمد بنمارد و ت داوت در مندزا  انتشدار    

ها توسط افدیاد گونداگو  منتشدی     قطیک

و یدا در دسدت آنجدا  اسدت.     است شیه 

رسدی گونداگونی    آنچه بییهی به نظی مدی 

زا  گزددنر ارات بددن  افددیاد از نظددی مندد

است  ه با افدزایش   وییوس طی صحبت

شود. اما  صیای صوت گزتیش بنشتی می

تا نو  ای  نوع انتادال بده طدور محکدم     

ا بدددات نشدددیه اسدددت و بدددا مطالعدددات 

هدای   آزمایشگاهی  ده بده  مدک فدواره    

های آلوده  ها را از نمونه ریقیرتد  افشانک

 ننی فعا نه در دسدت بیرسدی    تولنی می

هدای   ک مطالعه وجود وییوساست. در ی

RNA    دار بددددا توانددددایی تکثنددددی را

هاد تا سه سداوت و در مطالعده    درافشانک

انی.  تولندی   ساوت نشا  داده 91دیگی تا 

افشددانک هددا در ایدد  مطالعددات تجیبددی  

های وادی انزدا    بازتابی از شیایط سیفه

 اید وییوس ننزت. بعالوه در هنچ مطالعه
ت نشیه اسدت.  های هوا یاف زنیه در نمونه

توجه با ای  نکته هم بزنار اهمندت دارد  

در   PCR مثبت نتنجه ه بیاننم صیف 

به 2- وی-های مطالعه شیه سارس نمونه

معنی حضور وییوس زنیه دارای قابمندت  

 و ونی ننزت.  
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 سازند؟ چه زماني ديگران را آلوده مي 91-مبتاليان کوويد

دانزت  زما  انتاال وییوس از مبتالیا د به هما  انیازه  اطالع از راه گزدتیش  

-3وییوس را  RNAدهی  وییوس اهمنت دارد. به طور خالصه شواهی نشا  می

تدوا  تشدخند داد و    انگا  بنماری در افیاد مبدتال مدی  روز رنش از شیوع نش 9

بیوز والئدم   حول و حوش روز  با تیی  بار وییوس تاییباً PCRطبق آزمایشات 

بدیای   PCRگ ارد. دوره مثبدت بدود  آزمدو      است و بتیریج رو به  اهش می

ه تدهد   3ه تهد در بنمارا  خ نف تا متوسط تا  9-2افیاد بیو  نشانگا  وموما 

تی باشی. بعالوه تشخند   توانی طو نی می91-ر بنمارا  با ابتالی شییی  ووییو د

RNA  وییوسی ضیورتا به معنی مبتال و ناقر بود  فید ننزت. ای  نکته ظییف

های تشخند بنماری و رزشکا  بایی اهمنت آ  را  و مهمی است  ه  آزمایشگاه

رست و والمانده قضداوت   ها به بنمارا  د درک  ننی و در گزارش  نتایج آزمایش

داننم مثر سایی موارد تشخند رزشدکی خطاهدای     ننید در حالی  ه اغمب می

آیدی  ده گداهی هیگدز شدکافته       زیادی در ت زنی نتدایج آزمایشدات ردنش مدی    

شونی. وییوس زنیه ننز درافیاد  بیو  نشانه و مبتالیا  مالیم تا متوسط  تا  نمی

تدی در بنمدارا  بزدنار     نشانگا  بنماری و میتی طدو نی  عروز رع از شیو 7-8

ناخوش جیا شیه است. جزئنات میبدو  بده رهدایی ویدیوس زندیه را در یکدی       

تواننی بخواننی. بیای تعنن  دوره  ازمیارک راهنمای سازما  جهانی بهیاشت می

 رهایی وییوس زنیه در منا  مبتالیا د تحاناات زیادی بایی انجا  شود.  

هدای تن زدی و تمداس     از راه قطدیک  دیگیا  را ومدیتاً  2-مبتال به  وویافیاد 

هدا   توسط قطیک ومیتاً 2- ووی-رسی سارس به نظی می.  ننی نزدیک مبتال می

یابی. در مطالعه بنش از  و تماس نزدیک با مبتالیا  دارای نشانگا  گزتیش می

ی خدانگی  هدا  ها در دورهمی % خوشه78-85در کن   91-هزار مورد  وویی 75

های نزدیدک و طدو نی رخ    دهی  ه انتاال طی تماس رخ داده است و نشا  می

مدورد ابدتالی  انویدهد از     93مدورد از   1دهی. در یک مطالعه در  یه جنوبی  می

هدای خدانگید    (. بنیو  از داییه تمداس 71های خانگی شیوع شیه است ) تماس

ا افیاد آلوده طدی بدنش از   ابتالی  انویه از تجمع در فضاهای سیبزته و تماس ب

های ورزش و شیا ت در  یک ساوتد در میا ز خییی ووبادتد محر  ار و سال 

در سایی  شورها ننز نتدایج مطالعدات    .بَید غ ا و خوراک خطی آلودگی را با  می

 مشابه است.
 

توانند ديگرران را آلروده    نیز مي 2-افراد بدون نشانگان مبتال به کووي

 :سازند
اولنه ابتال در کن  انتاال توسدط مبتالیدا  بدیو  نشدانه را تایندی       های گزارش

 نی. بیای فهم درسدت نادش انتادال از مبتالیدا  بدیو  نشدانگا  بنمداری         می

 ده هیگدز    (asymptomatic)دانزت  تمایز بن  انتاال مبتالیا  بیو  نشانه 

بنمداری را  دهنی و انتاال از افیاد مبتالیی  ده هندوز والئدم     والئم را نشا  نمی

 حائز اهمنت است.  (pre-symptomatic)انی نشا  نیاده

 

: پیشنهاداتي برای (SARS-CoV-2) 2-انتقال سارس كُوی

 پیشگیری از آلودگي

عضو بازنشسته دانشكده زیست شناسي  ترجمه دكتر علي فرازمند

 پردیس علوم
 

های سدالمت ومدومی در  نتدیل     ژیتتمنز بن  ای  دو وضعنت در توسعه استیا

بدیو  نشدانه در مندا  مدید       عدیاد مدوارد واقعداً   بنماری اهمنت دارد. وسدعت ت 

بزدته بده    نشانه است احتمدا ً  ناشناخته است. نزبت میدمی  ه آلودگی آنها بی

های سنی مز  )و  ای در گیوه های زمننه  نی؛ کیا  ه رواج بنماری س  ت نی می

بنابیای  افزایش خطی بنماری شییی به موازات افزایش س (  بنشتی اسدت و نندز   

دهی  ود ا  احتمال  متیی در بیوز والئم بالننی نزبت  لعاتی  ه نشا  میمطا

به بزرگزا   دارنی.  بیرایه مطالعات اولنه در کن  و امییکاد در غنداب نشدانگا    

بنماری به هنگا  آزمایشد موارد بزنار زیادی بیو  نشانه تشخند داده شدینید  

نشا  دادنی.مطالعات جامع اخندی  والئم بنماری را  % ای  افیاد بعیا75ً-911ولی 

درصدی و   19تدا   1بدیو  نشدانگا  بنمداری بدن        دهی  ه افیاد واقعداً  نشا  می

%( اسدت. امدا   92-21% درصدی ) 91 (pooled estimate)تخمن  ادغا  شدیه  

اینکده در بیخدی مطالعدات     اندی  مدثالً   هایی داشدته  تما  ای  مطالعات محیودیت

و  نشانه به هنگا  آزمایش را بیای دریافت اینکه توضنح روشنی از اینکه افیاد بی

انی؟ و یا اینکه بدیو  نشدانه    انی رنگنیی  یده بنماری را نشا  نیاده بعیاٌ آیا واقعاً

بود  را در تعییفد به جای نیاشت  هنچنک از نشانگا  بنمارید مثال به نیاشت  

 انی. تب یا والئم تن زی محیود  یده

 :ورد انتقالهاي باقیمانده در م پرسش
وجدود دارد  ده    2- دووی -راسخ زیادی در مورد انتادال سدارس   بی های ریسش

هدای رنگنیانده اسدت. شدواهی جداری انتادال بدن  افدیاد از راه          ننازمنی رژوهش

هدا در    ندی و تولندی افشدانک    های تمداس را تایندی مدی    های تن زی و راه قطیک

شونی راه  درما  آنها رخش میرا  بزتیی  ه از وسایر میاقبت و یا اهای بنم اتاق

بدا   91-دیگی انتاال است. انتاال از افیاد بیو  نشانه یا رنش از بیوز والئم  وویی

های دیگی انتاال اسدت. انتادال از مبتالیدا  بدیو  نشدانه هدم        تماس نزدیک راه

است ولی وسعت ای  انتاال کنیا  معمدو  ننزدت.انتاال هدوابید     ینگیانی دیگی

 ده از وسدایر    91-فضاهای بنمارستانی درگنی بنمدارا   وویدی  ننز جز در مورد 

هدای   د بدویژه محدر  یشدود در جاهدای دیگد    میاقبت و درما  در آنها است اده می

تهویده مناسدبد ننازمندی      های بدیو  سیبیسته و تجمعات نزدیکتی افیاد در محر

 تحاناات بنشتی است.

 :اقدامات پیشگیرانه از انتقال
ی و در  یا  محنط وموقعنتید مبتالیا  وییوس را انتاال دانزت  اینکه کطورد  

دهنی بیای اقیامات  نتیل و شکزت  زنجنی انتادال اهمندت دارد. از شدواهی     می

د آلوده و ساییی  اقدیا  اصدمی   یارنیاست  ه محیود  ید  تماس نزدیک بن  اف

 است. شناسایی افیاد مظنو  91-در شکزت  زنجنیه انتاال وییوس وامر  وویی

در سییعتیی  زما  ممک د آزمایش و جیاسازی آنهدا بهتدیی  راه رنشدگنیی از    

انتاال است. شناسایی تما  تماس های نزدیک افیاد آلوده ننز بزنار حناتی است 

تا با قینطننه آنا  از گزتیش بنماری جموگنیی  ید. با قینطننه  ید  افدیاد بدا   

ش از بدیوز والئدم بنمداری    تماس نزدیک امکا  جیاسازی ابتالهدای  انویده ردن   

-شود. منانگن  زمدا  نه تگدی  وویدی    فیصت گزتیش بنشتی وییوس گیفته می

روز اسدت و   5-1د زما  بن  رویارویی  بدا ویدیوس و وهمده شدیوع نشدانگا       91

روز از آخدیی    91روز هم بیسی.  .  ردع زمدا  قینطننده مدو ی      91توانی به  می

ی امکا  قینطننه در یک فضای جیاگانده  مواجهه با یک مورد تاینی شیه است. اگ

روزه خانگی را بپ یید  91وجود نیاشت فید در تماس با یک مبتال  بایی قینطننه 

  ه طی آ  بایی با حمایت فید از گزتیش وییوس جموگنیی  ید. 
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 حمایت استاد پیشكسوت پردیس علوم از تجهیز آزمایشگاه

و كالس درس دانشكده زیست شناسي فیزیولوژی جانوری  

 

 نمود.   های آموزشی دانشکیه زیزت شناسی به بنناد حامنا  دانشگاه اهیا د تجهنز آزمایشگاه فنزیولونی جانوری و ننز تجهنز یکی از  الس
 

شناسدی   رشته زیزت میرک د تیای 9351د تی حوری سپهیید تحصنالت  ارشناسی ارشی را در دانشگاه تهیا  به رایا  رسانی و سپع در سال 

سدال و   1را از دانشگاه سورب  اخ   ید. همچنن د د تی سپهیی در  نار تیریع و تحانقد سدوابق مدییییت گدیوه زیزدت شناسدی را بده مدیت        

 دارنی.مییییت بخش ومو  جانوری را تا زما  بازنشزتگی در  ارنامه خود 
 

 .تددوا  نددا  بددید را مددی 9378دوره د تددیی فنزیولددونی جددانوری در سددال هددای مهددم د تددی سددپهیی در زمددا  مییییتشددا د ایجدداد   از فعالنددت

 .جمی  تاب اشاره  ید 1رژوهشی و تألنف و تیجمه  -مااله وممی 921توا  به کاپ بنش از  از آ ار وممی خانم د تی سپهیید می

استاد پیشكسوت دانشكده زيست شناسي دانشگاه تهران، حمايت از اعطاي 

دانشرگاه   دانشكده زيست شناسري بورس تحصیلي به دانشجويان و تجهیز 

 تهران را تقبل کرد.
د تیحوری سپهیید از استادا  رنشکزوت و بازنشزته دانشدکیه زیزدت شناسدی دانشدگاه     

شناسدی   تهیا د در اقیامی خنیخواهانه و در راستای حمایت از دانشدجویا  دانشدکیه زیزدت   

 بابت حمایت از دانشجویا  منمنو  توما  را  991ریدیع ومو  دانشگاه تهیا  مبم ی بالغ بی 
 

حمایت چهره ماندگار دانشگاه تهران از تجهیز 

ناسيدانشكده زیست ش فیزیولوژی گیاهي آزمایشگاه  

 

ه ماندیگار رشدته   به گزارش روابط ومومی دانشگاه تهیا  به نار از بنناد حامنا د د تی حز  ابیاهنم زاده معبودد از اسدتادا  بدا سداباه و کهدی    

 زیزت شناسی دانشگاه تهیا د در اقیامی خنیخواهانه و در راستای حمایت از دانشجویا  بیای تولنی و ارتاای ومم و داندشد تجهندز آزمایشدگاه   

 .منمنو  ریال تابر نمودنی 511شناسی ریدیع ومو  دانشگاه تهیا  را با  مکی بالغ بی  فنزیولونی گناهی دانشکیه زیزت

در گنال  )لنگیود( متولی شی. تحصنالت  ارشناسی را در دانشگاه تهیا  به رایا  رسانی و سدپع   9391زاده معبودد در سال    ابیاهنمد تی حز

شناسی را از دانشگاه راریع اخ   ید. همچنن د د تی ابیاهنم  ارشی و د تیای دولتی رشته زیزت میرک  ارشناسی 9318و  9315های  در سال

 نار تیریع و تحانقد سوابق دو دوره ریاست دانشکیه ومو  دانشگاه تهیا د معاو  آموزشی و قائم مادامی دانشدگاه تهدیا  را در     زاده معبود در

 . ارنامه دارنی. ایشا  هم ا نو  وضو رنوسته شاخه زیزت شناسی گیوه ومو  رایه فیهنگزتا  ومو  هزتنی

معیفی شی. وی بیای نگارش  تاب فنزیولونی گناهی )بنوشنمی تی نبات اولنده(   کهیه مانیگار  شور به ونوا  9381زاده در سال  د تی ابیاهنم

 . تاب تألنف  یده است 1مااله وممی و  221هنم زادهد تا نو  بنش از ابیگزییه اولن  دوره  تاب سال اییا  شی. استاد ابی

 

چهره ماندگار رشته زيست شناسي دانشرگاه تهرران، حمايرت از تجهیرز آزمايشرگاه      

 .فیزيولوژي گیاهي دانشكده زيست شناسي دانشگاه تهران را تقبل نمودند

 

https://ut.ac.ir/fa/news/3974
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نتایج مطالعات د تی وباس ومدی صدابیید دانشدنار دانشدکیه     

فنزیک ریدیع ومو  دانشگاه تهیا د مبنی بی شواهیی از یک 

 The اقندانوس وظدنم بدی روی مدییخ  ده در مجمده معتبدی       

Astrophysical Journal Letters    د منتشی شدیه اسدت

 شددی هایالیددت ومعیفددی  آمییکددا توسددط انجمدد  نجددو  

های صدورت گیفتده در اید   دار تحانادید       بی اساس رژوهش

مییخ شباهت بزناری با زمن   ما دارد. از  ونوا  شیه است  ه

ی از  ا جممدده اینکدده هددیدو الگددوی مشددابهی از توزیددع دوقمدده 

 دهنی. ای  مشداهیه بدی   ها را نشا  می ها و فیورفتگی بیآمیگی

تمدایز   وروی زمن  نتنجه ایزت از وجود آبد و بی روی مییخ 

« دوگدانگی مدییخ  »ی شمالی و جنوبی  ه به   یه بارز بن  ننم

های میت دع بدا    صورت توزیع قمه معیوف است. ای  دوگانگی به

هدای رزدت و    ی جندوبید و زمدن     یه های وظنم در ننم ح یه

د یدر ظهدور    ندی.   ی شمالی نمود رنیا مدی   یه وسنع در ننم

شدیه ننزدتد ولدی     ای  دوگانگی بی روی مییخ هنوز شدناخته 

های متنووی بیای توضنح آ  اراره شدیه اسدت. یدک از     نظییه

ها بی اساس وجود یک اقنانوس وظنم در منمناردهدا   ای  نظییه

ی   دیه  سال رنش بی روی مییخ اسدت  ده تمدا  وسدعت ندنم     

اید  مدیواد    شمالی را روشانیه بوده است. بهتدیی  شداهی بدی   

ی الگوهایی شدبنه بده رد ندوار سداحمی یدا رودهدای        مشاهیه

 یه قابدر   بمنیی است  ه گاه تا هزارا   نمومتی در میز دو ننم

ی اخدتالف   ردگنیی هزتنی. اما مطالعدات بعدیی بدا مشداهیه    

ی کنیی  هزارمتی در طول اید  نوارهداد    ارت اع بزرم از میتبه

طدو  سداحمی نامحتمدر    ها را به وندوا  خ  امکا  توصنف آ 

ساختنی. کیا ه یک خط ساحمی منبایزت بی روی یک سطح 

رتانزنر گیانشی باشی و وجود اختالف ارت اع زیاد بدا اید     هم

کندا  بحدد دا     فی  در تضاد است. ای  اختالف نظیها هدم 

 مطالعات  نونی بی روی مییخ است. 

 

مریكاآتوسط انجمن نجوم پردیس علوم ویژه مقاله عضو هیأت علمي  معرفي  

 

 ومدی صدابیی از   ی اخنی  ه توسط د تدی وبداس   در یک مطالعه

انحا  شیه استد ای  موضوع از  ریدیع ومو ی فنزیک  دانشکیه

دییگاه جیییی مورد بازبننی قیار گیفتده اسدت  ده منجدی بده      

ی  نتایج جالبی شیه است  ده سدعی در راسدخ بده اید  مزداله      

 ای دارد.   ریشه

د تی صابیی با نگاشت توروگیافی سطح مییخ به میل تدیاوش و  

ی زمدن د بده    ابه بدی روی  دیه  ی نتایج آ  با تحمنر مش ماایزه

بدن  مدییخ و زمدن  دسدت      ههای اساسی و غنیمنتظدی  شباهت

ی شدمالی   انی. طبق ای  مطالعه بده احتمدال زیداد ننمکدیه     یافته

مییخ روشنیه از اقنانوسی وظدنم از آب بدوده اسدت  ده ات اقدا      

درصی از سطح  ر مییخ را دربی گیفتده بدوده اسدت؛     79حیود 

مدن  ات داق افتداده اسدت )شدکر زیدی را       دقناا شبنه آنچه در ز

ی  ببنننی(. یکی از مزایای ای  مطالعده اید  اسدت  ده بدا ارایده      

شواهی بزنارد قادر به تعنن  سطح آب در گ شته هدای دور بدی   

روی مییخ است  ه در مطالعات متنوع توسط رژوهشگیا  دنندا  

ی کنیی  هزارمتدی در تخمدن  سدطح آب بدی      اختالفی از میتبه

 بوده است.  روی مییخ
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هدای ومدو     های انجمد   با حضور جمعی از اوضا هنئت میییه اتحادیه

هدای وممدی مندابع طبنعدی و      ( و اتحادیه انجم (FIrBSزیزتی اییا  

در ردیدیع   13/11/11(د در روز دوشنبه ISUNEمحنط زیزت اییا  )

های مشتیک بن  دو اتحادیده   ومو  دانشگاه تهیا د ت اهم نامه همکاری

با ح ظ فاصمه گ اری اجتماوی بده امضدا روسدای دو اتحادیدهد آقایدا       

د تی مهیا  حبنبی رضدائی  و د تدی ومدی سدالجاه رسدنی. از جممده       

ئدی  توا  به شبکه سازی و هم افزا اهیاف والی انعااد ای  ت اهم نامه می

وممی در حوزه های ومو  زیزتید منابع طبنعی و محنط زیزت اشداره  

هدای   نمود. در ای  جمزه حاضیا  بی ارتاای همکاری های بن  انجمد  

وضو دو اتحادیهد تعییف اقیامات وممی و تیویجی مشدتیکد مشدار ت   

در سناست گ اری های میتبط با زمننده هدای تخصصدی بدویژه تندوع      

ر جهت ارتاای تعدامالت بدن  اتحادیده هدا بدا      زیزتی و ننز  همکاری د

 .های ممید منطاه ای و بدن  المممدید تا ندی ورزییندی     نهادها و سازما 

بیگزاری جمزات دوره ای و تشکنر  ارگیوه های تخصصی مشدتیک از  

 ز   .های تزهنر  ننیه اهیاف م  ور در نظی گیفته شدی  جممه راهکار

ریدیع ومدو  دانشدگاه تهدیا  و    به ا ی است دبنیخانه ای  اتحادیه در 

 .بنوفنزیک دانشگاه تهیا  مزتای می باشی -می ز تحاناات بنوشنمی

 

 

 های مشترک نامه همكاری تفاهم ءامضا

ایران و اتحادیه  زیستي علوم های انجمن بین اتحادیه 

های علمي منابع طبیعي و محیط زیست ایران در  انجمن

 پردیس علوم دانشگاه تهران
 

انتخاب تعدادی از اعضای هیأت علمي 

 پردیس علوم 

 در فهرست سرآمدان علمي كشور

  
 

 

 
 

ن ی  911سنو  سیآمیا  وممی اییا  سا نهد فیرا

هدای  شدور را بده     از اوضاء هنأت وممی دانشدگاه 

هدای   ونوا  سیآمی وممی انتخاب و به آنها گینت

رژوهشددید آزمایشددگاهی و امتندداز جدد ب محاددق 

 . نی رزاد تیی اوطا می

تد  از   کهدار  رنجمن  دوره سدیآمیا  وممدی  در 

در اوضای محتدی  هندأت وممدی ردیدیع ومدو       

و قدیار گیفتندی   فهیست سیآمیا  وممدی  شدور   

موفددق بددده دریافددت جدددوایز ناددیی و گیندددت    

آزمایشگاهی از فیراسنو  سیآمیا  وممی  شدور  

 .انی شیه

 زددب ایدد  موفانددت بددزرم ودسددتاورد را بدده    

نامبیدگا د ریدیع ومو  و دانشگاه تهیا  تبییدک  

 .گوینم می
 

 دانشكده فیزيك -دکتر عباس علي صابري

 دانشكده فیزيك -اظم عزيزي دکتر ک

 دانشكده شیمي -دکتر فرناز جعفرپور 

 دانشكده شیمي -دکتر علیرضا بديعي 
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در دنا نشریه علمي دانشجویي كسب رتبه اول 

 لمللي حركت دوازدهمین جشنواره بین ا

 شاهیی بی ای  موضوع است.دانشگاهید  ممی و

در دوازدهمن  جشنواره بن  المممی حی تد نشییه دندا بده صداحب    

ی انجم  وممی دانشجویی زیزت شناسدی موفدق بده  زدب     امتناز

 .رتبه اول در ومو  رایه گیدیی

نشدییه دندا همچندن  موفدق بده  زدب رتبده اول تولندی محتددوای         

 .دیجنتال ومو  رایه گیدیی

 مدی  ای  موفانت را به دانشدجویا  وزیدز و ردیدیع ومدو  تبییدک     

 .گوینم

 

 و فعال تیی نشییه دنا یکی از اصمی تیی  

دانشجویی زیزت شناسدی   -انجم  وممی

زش و  ن ندت  دانشگاه تهیا  است  ده ار 

بده وندوا     خود را از نظی محتوای وممدی 

رسالت اصمی خود و طیاحدی ظداهیی بده    

ا بات رسانیه و به نووی بمو  رسنیه است 

 و  زب رتبه های بیتی در جشنواره های  

 

 دریافت جایزه
 COMSTECH Patent Award 2019   

 توسط خانم دكتر سپیده خوئي

 دانشكده شیمي پردیس علوم استاد 

 

 انتخاب دكتر علي طاهری نجف آبادی 

 عضو محترم هیئت علمي دانشكده شیمي پردیس علوم 

 عنوان پژوهشگر منتخب به

 
در میاسم تاییی از رژوهشگیا  بیتی است اده  ننیه از خیمات شبکه 

های منتخب وضو ای  شبکه  ه بدا حضدور    آزمایشگاهی و آزمایشگاه

بیگدزار   د تی سورنا ستارید معاو  وممی و فنداوری رئدنع جمهدور   

نجدف آبدادید اسدتادیار دانشدکیه شدنمی       طداهیی  د تی ومدی  شید

 .ونوا  رژوهشگی منتخب معیفی شی  ریدیع ومو  دانشگاه تهیا  به

 ای  موفانت رابه ایشا  و خانواده محتی  ریدیع ومو  تبییدک مدی  

 گوینم.

 

 

اسدتاد محتدی     خدوئید  خانم د تی سدپنیه 

دانشکیه شدنمی ردیدیع ومدو  موفدق بده      

 COMSTECH Patent  زددب جددایزه

Award  2191 .ایدد  جددایزه از  گیدیینددی

هدای   از طیف سازما  همکاری 9117سال 

 هی دو سال یک بار به  (OIC)  اسالمی

ای مشار ت قابر تدوجهی در رنشدبید ومدم     ه دار ای افیاد بیجزته 

 .شود بوده و یا دارای  بت اختیاع هزتنی اوطا می

ای  موفانت را به ای  استاد ارجمندید ردیدیع ومدو  و    ریدیع ومو  

 .نمایی خانواده بزرم دانشگاه تهیا  تبییک وی  می
 

فنزیک اتمی و مولکولی دانشدکیه فنزیدک در    )بخش( نا  گیوه

 فهیست میا ز معتبی آموزشی در زمننه ارتندک و فوتونندک در  

Global Dictionary of of Programs in Optics 

and Photonics          ده بطدور مشدتیک توسدط انجمد  بدن 

و انجمدد  ارتنددک  SPIE المممدی مهنیسددی و فندداوری ارتنددک 

 .شود به کاپ رسنیه است سا نه منتشی می OSA آمییکا

زمننده   ای  ای در  شور در ای  بیای اولن  بار است  ه مؤسزه

 .در ای  فهیست معتبی معیفی شیه است

نام گروه فیزیک اتمي و مولكولي دانشكده فیزیک 

در فهرست مراكز معتبر آموزشي در زمینه اپتیک و 

 فوتونیک قرار گرفت

 

https://profile.ut.ac.ir/~alitaheri
https://profile.ut.ac.ir/~alitaheri
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 تهیه و تنظیم: منیژه علیمرداني

 ها: احسان آیرملو عكس

 انتصابات

        آقای د تی ریویدز ندوروزی وضدو هندأت وممدی دانشدکیه

شنمید با حکم رئنع ریدیع ومو  به میت سه سدال بده   

ونوا  معاو  رژوهشی مؤسزه الکتیوشنمی ریدیع ومدو   

 منصوب شینی.

  زمن هنأت وممی دانشکیه  وضو وحنی تو میآقای د تی 

معداو  رژوهشدی و   سدال بده وندوا      سهشناسی به میت 

 منصوب شینی.تحصنالت تکمنمی دانشکیه زمن  شناسی 

       حکم مهنیس مزدعود منیمعصدومی وضدو هندأت وممدی

تدا تداریخ     17 /91 /22از تداریخ   شناسدی  زیزدت دانشکیه 

 مییی بخش ومو  گناهی تمییی شی. به ونوا   11 /91 /22

 ای د تی جدواد حامدیی وضدو هندأت وممدی دانشدکیه       آق

بده   9311زیزت شناسی از تاریخ بنزت و کهار  تنیمداه  

میت دو سال بده وندوا  وضدو شدورای مشدورتی جد ب       

 دانشکیه زیزت شناسی منصوب شینی.

 

 

 تقدیر و تشكر

  در طدول مدیت تصدیی     ا بی کشدمی د تی از زحمات

هشی و تحصنالت تکمنمدی دانشدکیه   معاونت رژورزت 

 تشکی و قیردانی شی. زمن  شناسی ریدیع ومو 

 
 

 ارتقاء علمي
 

  هندأت وممدی دانشدکیه    وضدو   مجنی سمنمانیآقای د تی

بده میتبده اسدتادی ارتاداء      ریاضید آمار و ومو   دامپنوتی 

 یافتنی.

    آقای د تی ابیاهنم  نا  مهی وضو هنأت وممدی دانشدکیه

 شنمی به میتبه استادی ارتااء یافتنی.

  وضدو هندأت وممدی دانشدکیه      حمنی مانمدی آقای د تی

 زیزت شناسی به میتبه دانشناری ارتااء یافتنی.

  وضدو هندأت وممدی دانشدکیه      خزیو حزدنی تی آقای د

 ارتااء یافتنی. دانشناریبه میتبه فنزیک 


