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 Covid-19 برای دانشگاهیان با رنگ بوی دیگری آغاز شد. همچنان جهان درگیر بیمااری هماگ گیار   1399پاییز 

است. این شرایط نگ تنها فرایند های آموزش و پژوهش را دچار چالش کرده است بلکگ در مناسبات اجتماعی ما نیز 

با تغییر مادیریت در پاردیه هام هماراه باود. از       1399اثر گذار بوده است. عزیزانی را نیز از دست داده ایم. پاییز 

ینجانب سپاسگزارم. قدردان تمام عزیزان و مدیرانی کگ با همت آنان اعتماد همکاران در پردیه علوم برای انتخاب ا

بگ جایگاه کنونی رسیده ایم هستم. امیدوارم با همیاری و همکاری خانواده بزرگ پردیه علوم بتوانیم گاام ماوثری   

 کنم.  در اعتالی جایگاه پردیه برداریم. در این راستا دست یاری بگ سوی همگ شما دراز می

 شفق حمید رضا م 

شد روان و بست فرو دیده مردی ز جهان  

شد احوال دلم مرثیه خوان گشت و خزان  

نظران حوزه  نژاد، از پژوهشگران و صاحب یقاسم میمرحوم دکتر ابراه

و  فیتالل  ان،یدانشاجو  تیا بود، عاالوه بار آماوزش و ترب    یشناس نیزم

مجاالت   یریساردب  ،یشناس نیدانشکده زم استیر ،یترجمگ آثار علم

وزارت  اتینشار  ونیسیکم گیکارگروه علوم پا تیعضو ،یپژوهش یعلم

و عضویت در کمیسیون تخصصی علوم پایاگ   یو فناور قاتیعلوم، تحق

 139۴در ساا    ینمونگ کشور شناس نیعنوان زم وی ،دانشگاه تهران

استاد ارجمناد کاگ    نیارا در کارنامگ پربار و پربرکت خود داشتگ است 

کارد و در   افات یخاود را از دانشاگاه ساساکاچوان در    یمدرک دکتار 

 انیا و حام نیریا بود از خ دهیرس یدانشگاه تهران بگ مرتبگ استاد تمام

ایان  از  یاریبسا  یهاا ادگاریباود.   زیا علاوم ن  هیو پرد دانشگاه تهران

داناش آموختگاان    شاان  یا یعلم یدستاورد ها :میدار استاد فرهیختگ

 شاان یارزشامند ا  یهاا  ادگاریاز برخی  ایفاخر ژئوپرش جلگکارآمد و م

 شاان یو خاانواده معازز ا   انیرا باگ جامعاگ دانشاگاه    عگیضا نیاست. ا

 .میئنما یعرض م تیتسل

 یگرام ادشیشاد و  روحش
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مهم های  زمایشآدر دارمشتات آلمان یکی از  PANDA: Proton–Antiproton annihilation at Darmestadt تکمیل آزمایش در حا 

 .شروع بگ داده گیری کند ۲۰۲۴رود در سا   زمینگ فیزیک ذرات خواهد بود کگ انتظار می و کلیدی بین المللی در

 .کشور جهان حضور دارند ۲۰دانشمند از  ۴۵۰مرکز علمی و دانشگاه و  ۶۵در طراحی و راه اندازی این آزمایش بیش از 

 نوان یکی از چهار بر هم کنش اساسی طبیعت کمک کند.  رود این آزمایش بگ فهم بشر از ساختار ماده و بر هم کنش قوی بگ ع انتظار می

ای استاندارد و نامتعارف تشکیل شده از کوارکها در خالء و محیط با شرایط خاص, بررسی خواص کرومو دینامیاک  بررسی خواص هادرونه

 .گلوئون و بررسی جهان اولیگ از جملگ اهداف این آزمایش کلیدی است-کوانتومی و گذار فازی احتمالی ماده هادرونی بگ پالسمای کوارک

هاای علاوم و فنای دانشاگاه تهاران در ایان مرکاز مهام و          ضور اساتید و دانشجویان پردیهعضویت در این آزمایش فرصت خوبی برای ح

 .های مختلف آن خواهد بود همکاری علمی با قسمت

 

های پژوهشی دانشکده فیزیک  یکی از گروه

پردیس علوم دانشگاه تهران در زمره همکاران 

 قرار گرفت PANDA پروژه مهم و کلیدی

 

 

استاد فقید پردیس علوم،آقای مراسم نکوداشت 

 .دکتر ابراهیم قاسمی نژاد برگزار شد

ید پردیه علوم دکتر اباراهیم قاسامی ناژاد،    فقراسم نکوداشت استاد م 

 مجاازی برگازار  حضاوری و  بگ صورت  1۲:3۰ساعت  1399یکم دیماه 

 شد.

 ،یعلما  لتیا ه یعلوم، اعضاا  هیپرد هیمراسم کگ با حضور رئ نیا در

نژاد برگازار شاد، دکتار     یقاسم میکارکنان و خانواده محترم دکتر ابراه

 تیعلاوم ضامن عارض تسال     هیمحتارم پارد   هیمشفق رئ درضایحم

فرهیختگ هماواره مانادگار    های این استاد شک ثمرات فعالیت بی گفتند

 خواهد ماند.

با اشاره بگ سوابق درخشان این مرحوم در حیطگ زمین شناسی، رئیه دانشکده زمین شناسی جناب آقای دکتر حسین رحیم پور، در این مراسم 

نشان کرد آن مرحوم یکی از افراد نیک رفتار و دارای حسن خلق بود کگ دانش آموختگان بسیاری در کالس درس ایشان دانش آموختگ  خاطر

 کنند.  های رفتاری وی یاد می ین ویژگیشدند و دانشجویان ایشان عالوه بر تخصص ایشان از حسن خلق این مرد بزرگ بگ عنوان مهمتر

دکتر وحید توکلی، عضو محترم هیئت علمی دانشکده زمین شناسی و خانواده محترم دکتر قاسمی نژاد نیز بگ این نکتگ اشاره کردند کگ فقدان 

 جبران نمی شود. امثا  مرحوم دکتر قاسمی نژاد، بگ راحتی

 .ان خاطره یاد این استاد عزیز را گرامی داشتدر پایان این مراسم یکی از دانشجویان با بی 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Proton%E2%80%93antiproton_annihilation&action=edit&redlink=1
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 عضو هیئت علمی کمیسیون علوم پایه  13

 در بین دو درصد دانشمند برتر جهان

 
کگ توسط سگ پژوهشگر از دانشگاه استفورد در قالب  یریدر مطالعگ اخ

 یمنتشاار شااده اساات اسااام Plos Biology در مجلااگ یا مقالااگ

اساتخرا  شاده از    یهاا  داده گیا درصد برتار جهاان برپا   ۲دانشمندان 

پژوهشاگران ارائاگ    نیا کگ ا یاسکوپوس و بر اساس فرمو  آمار گاهیپا

 یفهرسات هاا   بر پایگ مطالعات ایان مقالاگ   کرده اند اعالم شده است.

رتباگ  و  انیا ب C-score دیا پاارامتر جد  گیاعالم شده پژوهشگران برپا

 .شده اند یبند

فهرسات حضاور    نیاز پژوهشگران در ا یگ تعدادیعلوم پا ونیسیاز کم

درصاد کال دانشاگاه مرباو  باگ آماار        1۷و  ۲۷ بیا دارند کگ باگ ترت 

 .است گیعلوم پا ونیسیکم

باگ   گیا علاوم پا  ونیسا یشده در فهرسات از کم  ادیپژوهشگران  یاسام

 :است ریبگ قرار ز بیترت

 دکتر محمدرضا گنجعلی

 دکتر طاهر علیزاده

 دکتر علی اکبر صبوری

 دکتر پرویز نوروزی 

 دکتر علی غالمی

 ر موسوی موحدیدکتر علی اکب

 دکتر حسن سرشتی

 دکتر فرنوش فریدبد

 دکتر علیرضا بدیعی

 دکتر فرزانه شمیرانی 

 دکتر احمد توسلی 

 دکتر جهانبخش قاسمی

 دکتر حسین رحیم پور بناب

 

ضمن تبریک  بکه ایکن عزیکراف توفیکق بیشکتر بکرای  نهکا         

 . رزومندیم

 

توسط  کرونا ویروس جدید سوش شناسایی

 پژوهشگران دانشگاه تهران

 

و  پکردی  علکو   دکتر الهه الهی استاد دانشكده زیست شناسی 

های ژنومی مرباو    توالی مجری این طرح پژوهشی عنوان کرد با بررسی

از زمان آغاز انتشار گسترده ویروس در سطح  SARS-CoV-2 بگ ویروس

جهانی تا بگ امروز موفق شدیم سوش هاای مختلاف ایان ویاروس را در     

شورهای مختلاف شناساایی و فراوانای آنهاا را در منااطق جغرافیاایی       ک

 مختلف مشخص کنیم.  

 Journal of Medical Virology نتایج اولیگ این پژوهش در مجلاگ 

 منتشر گردید.  

های اخیر خود سوش جدیدی را شناسایی  این گروه تحقیقاتی در بررسی

هاا   رساانگ  باگ تاازگی  رسد همان موردی اسات کاگ    کردند کگ بگ نظر می

گسترش چشمگیر آن را در کشور انگلایه اطاالع رساانی کردناد. ایان      

 یافتگ، جهت انتشار در یک مجلگ علمی در حا  ارزیابی است.

این طرح پژوهشی با همکاری دانشگاه تهران و پژوهشگاه ملی مهندسی  

ژنتیک و زیست فناوری انجام گرفت، و آقای دکتار ایماان صافری فاار      

ل رشتگ زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه تهران و خاانم  التحصی

دکتر کلثوم اینانلو، هیلت علمی دانشکده زیست شناسی دانشگاه تهاران  

 .مشارکت فعا  داشتند

پژوهشککاراف دانشککكده  

زیست شناسکی دانشکااه   

تهراف موفق به شناسکایی  

سوش جدیدی از ویکرو   

کرونا شدند که با سکرعت  

انتشکار در   زیادی در حکا  

 اروپا است.

https://science.ut.ac.ir/~ganjali
https://science.ut.ac.ir/~ganjali
https://science.ut.ac.ir/~talizadeh
https://science.ut.ac.ir/~talizadeh
https://science.ut.ac.ir/~pnorouzi
https://science.ut.ac.ir/~pnorouzi
https://science.ut.ac.ir/~sereshti
https://science.ut.ac.ir/~sereshti
https://science.ut.ac.ir/~faridbodf
https://science.ut.ac.ir/~faridbodf
https://science.ut.ac.ir/~abadiei
https://science.ut.ac.ir/~abadiei
https://science.ut.ac.ir/~fashemirani
https://science.ut.ac.ir/~fashemirani
https://science.ut.ac.ir/~tavasoli.a
https://science.ut.ac.ir/~jahan.ghasemi
https://science.ut.ac.ir/~jahan.ghasemi
https://science.ut.ac.ir/~rahimpor
https://science.ut.ac.ir/~rahimpor
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 از شااایعگ تااا واقعیاات   هککای پیدیککده   یکک  توصککی  از سیسککتم  

های طبیعای نظیار انتشاار بیمااری، پخاش شاایعگ، گساترش         بسیاری از پدیده

ها در محیط و یا مکانیزم توسعگ تومورهای سارطانی و   ترافیک و یا پخش آالینده

ی تعامال   یاز نحاوه  های مبتنی بر ارساا  دارو باگ محال آسایب دیاده و ن      درمان

هاای پیچیاده    هایی از سیستم ها نمونگتن، …ها در سیستم مغزی انسان و  نورون

 percolation هستند کگ قابل توصیف باا ماد  سااده ای باگ ناام تاراوش یاا       

هاای خیلای    یاک خاصایت در سیساتم    "همگ گیر شادن  "هستند. در این مد ، 

انی و یا بگ صاورت پیوساتگ ر    تواند بگ صورت ناگه بزرگ )اصطالحاً گذار فاز( می

های کوچک همواره همگ گیر شدن با یاک جهاش قابال     دهد، ولی برای سیستم

مالحظگ همراه است. این جهش در واقع در کساری از اعضاای مارتبط سیساتم     

   شده اند. است کگ دچار آن خاصیت )مثالً بیماری(

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

بگ این است کگ اعضا چگونگ با یکدیگر در تعامل هساتند )ماثالً آیاا شاایعگ را باا      

تر، توپولاوژی   کنند یا با تلفن همراه و یا با زبان(. بگ بیان دقیق اینترنت پخش می

کنناد بسایار در فیزیاک     ر برهم کنش میشبکگ ای کگ اعضا بر روی آن با یکدیگ

 ی سیستم ها تعیین کننده است. توصیف کننده

در پژوهش اخیر کگ توسط دکتر عباس علی صابری، عضو هیلت علمی دانشاکده  

همکارانش در کشور آلمان صورت گرفتاگ اسات، روشای     فیزیک دانشگاه تهران و

جهشای کاگ سیساتم از    پیدا شده است کگ تنها با نگاه کردن بگ بیشترین مقادار  

واقع  توان بگ فیزیک توصیف کننده ی سیستم پی برد. در دهد می خود نشان می

ها مستقل از نوع سیستم قابل توصایف باا    تر، تابع توزیع این جهش بگ بیان دقیق

در ریاضیات است کگ در مورد وقایع بسایار ناادر    "Gumbel گامبل"تابع توزیع 

هاای   های فیزیکی و نیز شبکگ وی بسیاری از مد ابداع شده است. این نظریگ بر ر

پروتئین در انسان و نیز شبکگ ی تعامل  -واقعی نظیر شبکگ برهم کنش پروتئین

 .ویکی پدیا مورد آزمایش قرار گرفت کگ همگی صحت این نظریگ را تلیید کردناد 

در    Universal Gap Scaling in Percolation مقالاگ تحات عناوان    ایان 

مجلگ برتر رشتگ فیزیاک در   3کگ یکی از   "نیچر فیزیکه" ر معتبری بسیا مجلگ

 .و بگ زودی بگ چاپ خواهد رسید قرار گرفتگ دنیا است مورد پذیرش نهایی

 انتخاب رساله خانم دکتر رضائیان، دانشجوی دانشکده زیست شناسی در 

 بیست و نهمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

 شما چه بوده است؟ تحقیق ترین نتایج حاصل از مهم

در جهات مقااوم ساازی     مناساب  ماواد  کردن بگ دنبا  بررسی برای پیدا

اسات زیارا کاگ ایان دو از      استفاده شاده  پنکونازو  گیاهان، از کلسیم و

 گفتگ شاد، برخاوردار   پیشتر نبودن کگ زا خصوصیات ارزان بودن و آسیب

 هستند. 

بهباود رشاد و کااهش اثارات منفای تانش        جبمو پنکونازو  کلسیم و 

و کلسایم باا افازایش محتاوای      پنکونازو . شوند می کلزا خشکی در گیاه

اسااید  لینولنئیااک اسااید، لینولئیااک شااامل ضااروری اساایدهای چاارب

 .شاوند  مای  کلازا  اسید باعث افزایش کیفیت و ارزش روغن دانگ اولئیک و

چناین میازان    مهاای متفااوت آزمایشاگاهی و ها     در خشکی تحقیق این

باعاث   ذکار شاده   ماواد  گرفات تاا   قرار بررسی مورد مختلف، های غلظت

پنکوناازو ،   کلسیم و استفاده از شود. عالوه بر آن، گیاه در مقاومت ایجاد

باعث افزایش رشد و هم چنین افزایش اسیدهای چرب و افزایش میازان  

 وان باگ تا  مفید، مای  شود. از جملگ اسیدهای چرب روغن در دانگ گیاه می

  اشاره کرد. ۶و امگا  3امگا 

  شککما چیسکککت و در   تحقیککق  تککرین دسکککتاوردهای  مهککم

 صنعت و یا حتی جامعه کاربرد دارد؟ قسمت کدا 

طبیعای   محایط  گرفتاگ و هناوز در   صورت زمایشگاهآ در فعالً تحقیق این

بررسای   صاورت  اسات. در  نگرفتاگ  قارار  آزمایش و بررسی مورد مزرعگ و

اساتفاده   ماورد  تواند نتایج مثبت، می آوردن دست طبیعی و بگ محیط در

بگیاارد تااا از خشااک شاادن  قاارار کشااور مختلااف کشااورزان در مناااطق 

 جلوگیری شود. کلزا گیاهان

در  ینکده    پکژوهش شکما   و پیایکری دسکتاورد   تداو   یا برای

 است؟ احتیاج سازمانی حمایت و گذار سرمایه به

است و صرفاً در سطح  محدود یهای دانشگاه بلگ. متلسفانگ هزینگ پژوهش

هاای جاامع و    شود. این کار باید در سطح آزمایش آزمایشگاهی انجام می

آزمایشگاهی نیز انجام شود. در نتیجگ در زمیناگ بررسای    محیط بیرون از

 اسات،  احتیا  مالی حامی و گذار سرمایگ طبیعی، بگ محیط در تحقیق این

 . ها را اجرا کرد تا بتوان پروتکل

و پیایکری پکژوهش شکما در  ینکده      تداو  هاد شما براییشنپپ

 چیست؟

های مربوطاگ انجاام شاود و همچناین بیاان       شود کگ بررسی پیشنهاد می

 و سایگنالینیگ  تعیین مسایرهای  بگ منظور گیاه بیشتری در این های ژن

محتوای متابولیت های ثانویگ مانند انواع مختلف ترکیباات فناولی ماورد    

بر گیاهان دیگری  پنکونازو  د. همچنین اثر کلسیم وشو داده قراربررسی 

تواند بگ پژوهشی خاوب در آیناده    بگ خشکی هستند نیز، می حساس کگ

 .تبدیل شود

 

، گارایش  التحصیل رشته زیست شناسکی  دکتر مریم رضائیاف  فارغ

فیزیولوژی گیاهی، از منتخبین بیست و نهمین جشنواره پژوهش و فناوری 

بخش رسالگ است. عنوان رسالگ وی، مطالعگ اثر متقابال  دانشگاه تهران در 

هاای فیزیولاوژیکی،    بار برخای پاسا     پنکوناازو   تنش خشکی، کلسایم و 

است کگ در حاوزه علاوم    (Brassica naous L) کلزا بیوشیمیایی و مولکولی

باشد. وی رسالگ خود را با راهنمایی دکتر وحید نیکنام و  طبیعی و پایگ می

  .سن ابراهیم زاده بگ سرانجام رسانده استی دکتر ح مشاوره

از خااود رسااالگ و   مقالااگ هفاات ایاان پااژوهش منجاار بااگ اسااتخرا     

رسااااالگ شااااده و همچنااااین، در  تکمیاااال کننااااده مقالااااگ هفاااات

باگ کساب    موفق گیاهان دارویی دانشگاه شهید بهشتی، المللی بین همایش

امتیاااااز باااااال شااااده اساااات. دکتاااار رضااااائیان همچنااااین در     

دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران در ساا    لمللیا بین جشنواره

 .را نیز از آن خود کند« دانشجوی ایرانی برگزیده» عنوان شد موفق ،139۸

 : مصاحبگ با خانم دکتر مریم رضائیان

یکا سکوا  اصکلی رسکاله شکما چیسکت و چکه شکد ککه           مسکاله 

 کردید؟ انتخاب را موضوع این

کننده محصوالت کشااورزی در   محدود ملترین عوا کمبود آب یکی از مهم

هاای قابال کشات در     بسیاری از کشورها از جملگ ایران است. بیشتر زمین

دارند و کمبود آب باعث کاهش عملکرد  قرار مناطق خشک و نیمگ خشک

هاای گیااهی و دوماین منباع      سومین منبع روغان  کلزا .شود می کلزا گیاه

ساوخت زیساتی کااربرد     عنوان چنین بگ باشد و هم پروتئینی در جهان می

متر ساالنگ در کشاور،   میلی ۲۴۰بگ میانگین بارندگی  توجگ دارد. بنابراین با

شاود و اهمیات    مناطق خشاک و نیماگ خشاک محساوب مای      جزو ایران

و  گیااه  بودن آن نسبت بگ خشکی، بررسای رفتاار ایان    حساس و کلزا گیاه

کاولی آن باگ تانش    های فیزیولاوژیکی، بیوشایمیایی و مول   چنین پاس  هم

روشاان سااازی  بااگ منظااور پنکونااازو  خشااکی و عنصاار کلساایم و ماااده

و کشااف اثاارات   گیاااه تاانش خشااکی در ایاان   تحماال سااازوکارهای

  در تخفیاف اثارات تانش    پنکوناازو   قارچ کاش  کلسیم و عنصر احتمالی

 خشکی حائز اهمیت می باشد.

باشاد.   ین میو میزان بارندگی بسیار پای زیاد کشور ما دارای مناطق خشک

میسار نشاود.    کلازا  شاود کاگ امکاان رشاد گیااه      باعاث مای   موضاوع  این

هساتند و در شارایط آب و هاوایی     حسااس  نسبت بگ خشکی کلزا گیاهان

منبع روغن، پاروتئین و   کلزا توانند رشد داشتگ باشند. گیاهان خشک، نمی

گیاهاان   عنوان هستند و همین امر باعث شده کگ بگ مفید اسیدهای چرب

 .شناختگ شوند مهم یاربس
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 درخشش پردیس علوم در بیست و نهمین

جشنواره پژوهش دانشگاه تهران   

 

تهران کگ آئین ویژه آن، باگ  در بیست و نهمین جشنواره پژوهش دانشگاه 

باا حضاور    99صورت مجاازی در روز دوشانبگ بیسات و چهاارم آذر مااه      

ها  ها و گروه ریاست و معاونین دانشگاه، برگزیدگان، روسا، مدیران دانشکده

  عضو  قای دکتر مجید سلیمانی دامنهو اصحاب رسانگ برگزار گردید، 

باگ عناوان    یوترهیئت علمی دانشكده ریاضی   مکار و علکو  ککامپ   

  عضو هیئت علمی  قای دکتر عبا  علی صابریپژوهشگر برجستگ، 

 بگ عنوان پژوهشگر جوان نمونگ انتخاب شاده و ماورد  دانشكده فیزی  

 تقدیر قرار گرفتند.

خانم دکتر مریم رضائیاف از دانشکكده  همچنین در بخش دانشجویی، 

 کتری برگزیدهبگ عنوان نویسنده رسالگ نمونگ در مقطع د زیست شناسی

 شده و مورد تقدیر قرار گرفت.

این موفقیت و درخشش تحسین برانگیز را بگ برگزیادگان عزیاز پاردیه    

های مربوطگ، اعضا محتارم هیالت    علوم، ریاست محترم پردیه و دانشکده

علمی، کارکنان عزیز و دانشجویان گرامای تبریاک و تهنیات عارض مای      

 .نمائیم

واره ملی زن و علام )جاایزه ماریم    در آئین اختتامیگ سومین جشن

بگ میزبانی دانشگاه شاهید   1399شنبگ ششم دی میرزاخانی( کگ 

یه جمهاوری،  ئا با حضور اسحاق جهانگیری، معاون او  ر بهشتی

معصومگ ابتکار، معاون امور زناان و خاانواده ریاسات جمهاوری و     

 ۲۴و از   منصور غالمی، وزیار علاوم، تحقیقاات و فنااوری برگازار     

عمال آماد کاگ در      برجستگ و سرآمد علمی کشور تقدیر باگ  بانوی

دکتکر   میان این برگزیدگان از دانشگاه تهران در گروه علاوم پایاگ  

و در فرزانه شمیرانی  استاد دانشكده شیمی پردی  علکو   

دکتار  و بخش جایزه دکتر پروانگ فرزانگ در حوزه زیسات پزشاکی   

اه تهاران حضاور   الهگ الهی، استاد پیشکسوت پردیه علوم دانشاگ 

 .داشتند

داور متشکل از چهره هاای معتبار علمای داوری ایان دوره از      1۵

جشاانواره را باار عهااده داشااتند و پااه طاای مرحلااگ ارزیااابی و   

امتیازبندی، برگزیدگان جشنواره سوم توسط اعضای کمیتگ علمی 

 تعیین شدند.  

همچنین با موافقت معاونت پژوهش و فنااوری وزارت علاوم، ایان    

ره معتبر و برگزیدگان آن مشمو  امتیازات مندر  در آئین جشنوا

 .شوند ها می اعضای هیلت علمی دانشگاه نامگ ارتقای

درآئین اختتامیگ سومین جشنواره ملای زن و علام )جاایزه ماریم     

تان از   3بانوی فعا  اجتماعی،  ۵چهره علمی،  1۵میرزاخانی(، از 

حاوزه زیسات   یاک نفار در    و برجستگان و سرآمدان علمی کشور

پزشااکی و همساار دانشاامند هسااتگ ای کشااورمان شااهید مجیااد 

 شهریاری تجلیل شد.

 

 سومین جشنواره ملی زن و علم

 دکتر مجید سلیمانی دکتر عبا  علی صابری

 مریم رضائیافدکتر 
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 انتصابات
 

 
 

            ۲۶/۰۷/1399حکم دکتار ساید جاال  زرگار  باگ مادت دو ساا  از تااری 

 تمدید شد.بسیج اساتید پردیه علوم  مسئو  عنوان بگ

   معااون  بگ عنوان ۰۲/۰9/1399از تاری  دکتر حسن بگ نژاد بگ مدت سگ سا 

 اداری و مالی پردیه علوم منصوب شدند.

   مادیر   عنوان بگ ۰3/۰9/1399دکتر امیر قادر مرزی بگ مدت دو سا  از تاری

ریاضی محض دانشکده ریاضی، آماار و علاوم کاامپیوتر پاردیه علاوم      بخش 

 .منصوب شدند

 باگ مادت    په از برگزاری انتخاباات  حکم دکتر حسین رحیم پور بناب

شناسای   رئیه دانشکده زمین عنوان بگ ۰۵/۰9/1399سگ سا  از تاری  

 پردیه علوم تمدید شد.

   بگ عنوان ۰9/۰9/1399دکتر سیامک یاسمی بگ مدت سگ سا  از تاری 

 پژوهش و فناوری پردیه علوم منصوب شدند. معاون

 بگ مدت سگ ساا    انتخاباتپه از برگزاری  یدکتر غالمرضا رکنی لموک

رئیه دانشکده ریاضای، آماار و علاوم     بگ عنوان ۰9/۰9/1399از تاری  

 علوم منصوب شدند. کامپیوتر پردیه

 باگ مادت ساگ     په از برگزاری انتخاباات  دکتر محمدرضا محمدی زاده

رئیه دانشکده فیزیاک پاردیه    بگ عنوان ۰9/۰9/1399سا  از تاری  

 علوم منصوب شدند.

  بهمن زینلی په از برگزاری انتخابات بگ مدت سگ ساا  از تااری    دکتر

بگ عنوان رئیه دانشکده زیست شناسای پاردیه علاوم     ۰9/۰9/1399

 منصوب شدند.

 بگ عناوان سرپرسات    1۷/۰9/1399از تاری   دکتر زهرا رضایی قهرودی

 دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر منصوب شدند. معاونت آموزشی

  بگ عناوان   1۷/۰9/1399از تاری   دکتر خسرو حسنی بگ مدت سگ سا

 دانشکده فیزیک پردیه علوم منصوب شدند. معاونت اداری و مالی

     باگ عناوان   19/۰9/1399دکتر یاسر عبدی بگ مدت سگ ساا  از تااری 

 معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی پردیه علوم منصوب شدند.

   سرپرسات مسسساگ   بگ عناوان   19/۰9/1399دکتر یاسر عبدی از تاری

 های کوانتومی منصوب شدند. علوم و فناوری

   باگ عناوان    ۲۴/۰9/1399دکتر علیرضا ساری بگ مدت دو سا  از تاری

 شدند. دانشکده زیست شناسی منصوب  مدیر بخش علوم جانوری

   بگ  ۲۴/۰9/1399دکتر مسعود مهجور شفیعی بگ مدت دو سا  از تاری

 مسئو  کمیتگ فیزیک بهداشت دانشگاه تهران منصوب شدند. عنوان 

        باگ   ۲۴/۰9/1399دکتر علیرضا شایستگ باگ مادت یاک ساا  از تااری

عنوان معاون تحصیالت تکمیلی و پژوهشای دانشاکده شایمی پاردیه     

 علوم  منصوب شدند.

 

ماروری یاک ساالگ بار     ، SARS CoV-2 سخنرانی ویاروس 

در پاردیه علاوم پایاگ     1399آذرمااه   ۲3ها در تااری   چالش

توسط دکتر احسان عارفیان، عضو هیئت علمی پردیه علاوم  

 بگ صورت مجازی و برخط برگزار شد. 

در این سخنرانی ضمن تشریح ساختار و نحوه عملکرد ویروس  

SARS CoV-2 روش همانندسازی و تکثیار ژناوم    پیرامون

 ویروس و عملکرد پروتئین های ویروس صحبت شد.

سپه با اشاره بگ تنوع ژنومی ویاروس پیراماون نحاوه ایجااد      

موتاسیون در ژنوم ویروس و نظریگ هاا موجاود در ارتباا  باا     

منشا ویروس توضیح داده شد. در حوزه بررسی چاالش هاا در   

 SARSتشاخیص ویاروس    ابتدا بگ چالش هایی کگ درحوزه

CoV-2  .وجود دارد پرداختگ شد 

ایاان چااالش هااا شااامل چااالش هااای تشااخیص ساارولوژی و 

و تشاخیص ساریع    Real Time PCRمولکولی مبتنای بار  

(Rapid Test)  می باشد کگ در حا  حاضر جامعگ پزشکی و

 مردم با آن روبرو هستند. 

ن در در پایان ضمن تشریح ویژگی ها و توانمندی واکسیناسیو

چالش هایی کگ پیرامون واکسن در  19مواجهگ با اپیدمی کوید

حا  جاضر در جامعگ بشاری وجاود دارد ماورد بررسای قارار      

 گرفت.  

بعد از اتمام سخنرانی بگ سواالت مخاطباان پیراماون مقایساگ    

واکسن های موجود، علت عفونات مجادد، آنتای باادی هاای      

 خنثی کننده ویروس و غیرو پاس  داده شد.  
 

 SARS CoV-2 سخنرانی ویروس

 هاالشمروری یک ساله بر چ
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 تقدیر و تشکر
 

  پاردیه   ریاسات  در طو  مدت نیکنام وحیددکتر از زحمات

 علوم تشکر و قدردانی شد.

  تصادی   مجید سلیمانی دامنگ در طو  مدتدکتر از زحمات

 معاونت اداری و مالی پردیه علوم تشکر و قدردانی شد.

  ساید مهادی واعاال عالئای در طاو  مادت      دکتر از زحمات 

معاونت دانشاجویی و فرهنگای پاردیه علاوم     تصدی پست 

 نی شد.تشکر و قدردا

  علی کنعانیان در طو  مدت تصدی معاونات  دکتر از زحمات

آموزشی و تحصیالت تکمیلی پردیه علوم تشکر و قادردانی  

 شد.

  در طااو  ماادت تصاادی  فرنااوش فریدبااددکتاار از زحمااات

تشاکر و  سرپرستی معاونت پژوهش و فناوری پاردیه علاوم   

 قدردانی شد.

  ساایامک یاساامی در طااو  ماادت تصاادی دکتاار از زحمااات

ریاست دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر پاردیه علاوم   

 تشکر و قدردانی شد.

  مسعود مهجور شفیعی در طو  مدت تصدی دکتر از زحمات

 ریاست دانشکده فیزیک پردیه علوم تشکر و قدردانی شد.

  محمدعلی آموزگاار در طاو  مادت تصادی     دکتر از زحمات

و  ریاساات دانشااکده زیساات شناساای پااردیه علااوم تشااکر

 قدردانی شد.

  غالمرضا رکنی لموکی در طو  مدت تصادی  دکتر از زحمات

ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر  آموزشی دانشکده پست معاونت

 تشکر و قدردانی شد.پردیه علوم 

  محمدرضااا محماادی زاده در طااو  ماادت دکتاار از زحمااات

فیزیاک   اداری و ماالی دانشاکده   تصدی مسائولیت معاونات  

 قدردانی شد. پردیه علوم تشکر و

  بهمن زینلای در طاو  مادت تصادی مادیر      دکتر از زحمات

بخش علوم جانوری دانشکده زیست شناسای پاردیه علاوم    

 تشکر و قدردانی شد.

 

 انتصابات
 

 
 

 باگ مادت دو ساا  از تااری       رضاا درویاش زاده   تر مهادی دک

مدیر بخش ریاضی کاربردی دانشکده  عنوان بگ ۲9/۰9/1399

 ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر پردیه علوم منصوب شدند.

    ۲9/۰9/1399دکتر هدیگ ساجدی  بگ مدت دو سا  از تااری 

ضای، آماار و   مدیر بخش علوم کامپیوتر دانشکده ریا عنوان بگ

 علوم کامپیوتر پردیه علوم منصوب شدند.

       دکتاار سااودابگ شاامگ سااوار  بااگ ماادت دو سااا  از تاااری

مدیر بخاش آماار دانشاکده ریاضای،      عنوان بگ ۲9/۰9/1399

 آمار و علوم کامپیوتر پردیه علوم منصوب شدند.

     دکتاار محماادعلی آموزگااار  بااگ ماادت سااگ سااا  از تاااری

دانشجویی و فرهنگی پاردیه   معاون عنوان بگ ۰۲/1۰/1399

 علوم منصوب شدند.

      ۰3/1۰/1399دکتااار سااایدامین سااایدفخاری از تااااری 

 سرپرست معاونت پژوهشی و تحصیالت تکمیلای دانشاکده    بگ

دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر پردیه علاوم منصاوب   

 شدند.

    دکتاار شاااهین زارع مبارکااگ  بااگ ماادت سااگ سااا  از تاااری

معاوناات پژوهشاای و تحصاایالت   عنااوان بااگ ۰۷/1۰/1399

 دانشکده زیست شناسی پردیه علوم منصوب شدند. تکمیلی

     ی  حکاام دکتاار رضااا ناادرلو  بااگ ماادت سااگ سااا  از تااار

معااون آموزشای دانشاکده زیسات      عناوان  باگ  ۰۷/1۰/1399

 شناسی پردیه علوم تمدید شد.

         دکتر سیدمهدی واعال عالئای باگ مادت ساگ ساا  از تااری

معاوناات پژوهشاای و تحصاایالت   عنااوان بااگ ۰۷/1۰/1399

 دانشکده فیزیک پردیه علوم منصوب شدند. تکمیلی

    1۰/1۰/1399دکتر علیرضا ساری بگ مدت سگ سا  از تااری 

 عضو جلسگ کمیسیون ماوارد خااص پاردیه علاوم     عنوان بگ

 منصوب شدند.

      1۰/1۰/1399دکتر علی مقاری بگ مدت ساگ ساا  از تااری 

 عضو جلسگ کمیسیون ماوارد خااص پاردیه علاوم     نعنوا بگ

 منصوب شدند.
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نشریه پردیس 

 علوم
 صبوری از حد گذشت یارا  مشتاقی و

 گر تو شکیب داری طاقت نماند ما را 
 

 منیژه علیمردانیتهیه و تنظیم: 

 عکس ها: احسان آیرملو

 ارتقاء مرتبه علمی
 

  عضو هیلت علمی دانشکده  فاطمگ شجاعی باغینیدکتر

 ارتقاء یافتند. استادیبگ مرتبگ  فیزیک

  زیست عضو هیلت علمی دانشکده  احسان عارفیاندکتر

 بگ مرتبگ دانشیاری ارتقاء یافتند. شناسی

  زیست عضو هیلت علمی دانشکده  ییاسمن سلمکدکتر

 بگ مرتبگ دانشیاری ارتقاء یافتند. شناسی

  ریاضی، عضو هیلت علمی دانشکده حسین سبزرو دکتر

 بگ مرتبگ دانشیاری ارتقاء یافتند. آمار و علوم کامپیوتر

 
 

 
 

 تقدیر و تشکر
 

  خسارو حسانی در طاو  مادت تصادی      دکتر از زحمات

مسئو  کمیتگ فیزیک بهداشت دانشاگاه تهاران تشاکر و    

 قدردانی شد.

  تصادی   گنج تابش در طو  مدتمحمد دکتر از زحمات

پست معاونت پژوهشای و تحصایالت تکمیلای دانشاکده     

تشاکر و  ریاضی، آماار و علاوم کاامپیوتر پاردیه علاوم      

 قدردانی شد.

  تصادی   احسان عارفیان در طاو  مادت  دکتر از زحمات

پست معاونت پژوهشای و تحصایالت تکمیلای دانشاکده     

 تشکر و قدردانی شد. زیست شناسی پردیه علوم 

 تصدی پسات   یاسر عبدی در طو  مدتدکتر ز زحمات ا

 فیزیاک  دانشاکده  معاونت پژوهشی و تحصیالت تکمیلی

 تشکر و قدردانی شد. پردیه علوم 

  تصادی   حسین سابزرو در طاو  مادت   دکتر از زحمات

مدیر بخش ریاضی محض دانشکده ریاضی، آماار و علاوم   

 تشکر و قدردانی شد.  کامپیوتر پردیه علوم


