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 اولسخن 
 

دمیدن  رح  ییداد در لاد دن ع یود  ح      ،بهار

فرحردین فصل جریا  خو  اسد  در اداگر    

 .ادود  گستی، سال به پایا  خدود زددیدم مدی   

گدا از   پی گم می گذرزن ح سال گا در رحزگا، ماه

رسددن ح ایدن هصده لده زدامگ ززدنگی        راه می

 گم چدا  ادامه دارد. اس ،

، با آغاز بهار ای سرد ع یو  پس از گذرا  دحره

اود پس ازسا  گم باین  آفرینه میززنه انه ح 

به عددوا  ییدی از موقوهداد ادهدی بده گ دراه       

 .ع یو  به رستاخید برخیدد

، امیدن اسد    عرض ت ریم یقول سال زو  نض

در سال جنین، گ گام با ت امی اد ا عدیددا ،   

ای بقددن ح اسدتوار در عر ده    گد  با بردااتن گام

میهن عدیدمدا    ق ی ح فداحریعگای گوزاگو  

با استواز  از پرحردگار توازا در جه  اعتالی  ح

ایدن  دازشگاه تهرا  ح در زهاید    ،پردیس عقوم

ح بوم تالش ز وده ح ااگن رادن گدر چده    مرز 

گدای جهدازی بدوده ح پیدام      بیشتر آ  در عر ه

گدای لشدورما ، ایدرا  عدیدد      رسا  تواز دنی

 باایم.
 

 عمومی پردیس علومروابط 
 

 

 در یک نگاه پردیس علوم موزه جانورشناسی

ای گراز ها ح لم زظیر ازواع بی مهرگا  ح مهره دارا  را در  موزه جازوراداسی مج وعه

. خود جای داده، ت قوری از عدم راسخ، پشتیار ح گ   حاالی پایه گذارا  آ  می باان

( 3112 -3821ع ی )توسط مریوم دلتر مصطفی فا 3111موزه جازوراداسی در سال 

ح با راگد ایی گای ایشا  ح تالش پیگیر گ یارا  ح دازشجویا  بوگ جازوراداسی پایه 

گذاری گردین. در ایل گیری ح گسترش موزه اساتین ح محققا  بوگ جازوراداسی از 

ج قه مریوم دلتر مح ن یددا  دحس ، مریومه دلتر پریچهر ااه بهرامی، خازم دلتر 

ی دلتر مح ن بقوچ ح آهای رضا پارسا زقگ دااتدن. با استفاده از عقو  ی ی ی ح آها

رحش گای زگهناری موزه ای مازدن تالسینرمی، تث ی  در محقول گای ای یایی، اتاده 

لرد ، زگهناری در رزین ح اسیق  سازی، ج ع آحری مج وعه جازورا  ایرا  را آْغاز ح 

گردین. موزه جازوراداسی با دااتن  مدجر به ایجاد احدین موزه جازوراداسی در ایرا 

مج وعه باارزش از دحاظ مطادواد تالسوزومیم فو  ایرا  ح امیا  دسترسی به 

اعالعاد ح تو یف آزها، توازسته سئواالد ح زیازگای تالسوزومیم محققا  ح دازشجویا  

راته گای عقوم زیستی را پاسوگو باان. موزه جازوراداسی جه  باالبرد  سطح 

مق وس ز ود  مطادب تئوری جازوراداسی، امیا  بازدینگای متوندی را  آموزش ح

سادیازه برای مؤسساد موتقف از ج قه منارس آموزش ح پرحرش، دازشگاه گا ح 

مؤسساد عق ی ح تحقیقاتی ح پژحگشینه گا فراگم لرده ح اعالعاد عق ی در خصوص 

ناری، تالسینرمی ح رده بدنی، تو یف ریوتی ح زیستی گوزه گای ایرا ، زحوه زگه

 تث ی  در محقول گای ای یایی، اسیق  سازی، تهیه ز وزه گای داخل رزین، ث   ح

 ح یفظ موزه در اختیار آزها هرار می دگن. زگهناری یشراد )اتاده(

موزه جازوراداسی دازشینه زیس  اداسی پردیس عقوم با تألین بر ددحم یفظ ح  

با تجارب بنس  آمنه ح اداسایی مج وعه ی ای  ذخایر ییاد حیگ ح اسداد عق ی، 

تحقیقاد عق ی ح لاربردی  اجرایجازورا  ایرا  زقگ بدرگی را در جه  زمیده سازی ح 

بر رحی جازورا  ح پیش رد عقوم زیستی ایفا می لدن. در یال یاضر موزه بیشتر جد ه 

 سیست اتیم دااته ح حیژگی گای مرفودوژیم آ  مق وس تر اس . 
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 جشن کارکنان

ززدنا  م تداز لارلددا     جشن لارلدا  پردیس عقوم به مدظور تقنیر از فر

پردیس، مورفی ح تقنیر از مقام آحرا  حرزای ح گ چدین مورفی لارمدنا  

به مداس   تودن یضرد رسول الرم )ص( ح حالدد امام ز وزه این پردیس 

 جوفر  ادق )ع( ح به مدظور ددگرمی ح گ دندی بیشدتر بدین گ یدارا  در    

 گشور برگدار ان. در تاالر اهین د 32ادی  13/31دی ماه از ساع  ییم 

در ابتنای این مراسم دلتر ی ین پدام رئیس پردیس عقوم عی سودازی 

از خنماد ت امی لارلدا  در حاینگای موتقف تقنیر ح تشیر لرد ح ابدراز  

ددسدوزازه اعضدای    گ یداری  ی ز ود له در سال آیدنه زیدد اداگن  امینحار

ر ادامده فرززدنا    خازواده پردیس به مدظور ازجام گرچه بهتر امور باایم. د

با یضور دلتدر عقیدداده موداح  مدادی ح      م تاز لارلدا  پردیس مورفی ح 

 دلتر مشفق مواح  پژحگشی ح  آموزای پردیس، اداری، دلتر مقم مواح 

دحمین لدفرازس عق ی دازشجویی ای ی دازشگاه تهرا  با گنف فراگم 

گا ح ز ود  فر تی دیگر برای آادایی دازشجویا  با آخرین فر  

دستاحردگای عق ی پژحگشی در ای ی با تالین بر لاربردگای آ  در 

 ی بین گای موتقف ح گ چدین برهراری ارت اط بیشتر عقیوزه

پژحگشگرا  جوا  ح متوصصا  دازشگاگی ح  دوتی به میدبازی دازشینه 

در دازشگاه 3111 ماه به ن 82دغای   82 ای ی دازشگاه تهرا  در تاریخ

 برگدار گردین. با منیری  دلتر مقاری تهرا 

الزم به ذلر اس  له از افتواراد این دحره از لدفرازس سودرازی اساتین 

بود له به ارائه سودرازی با عدوا  اوار لدفرازس  به زام ای ی ایرا 

 82ی متفاحد دیگر این لدفرازس له در رحز پدج اد ه پرداختدن ح برزامه

به ن برگدار گردین میدگردی با یضور فواال  پارک عقم ح فداحری 

گای فواال  ارل  دازشگاه تهرا  بود له ض ن آادایی دازشجویا  با

دازشجویا  در راستایی ت نیل  وگوی سواالددازگ بدیا  در زشستی پاس

 گا بود. پس از ات ام ایراد ی اغقی آ زایی ح آیدنهاینه به محصول، ااتغال

  

 

 کنفرانس علمی دانشجویی شیمیمین دو برگزاری

تالش ان تا از یامیا  لدفرازس ح گا عی مراسم اختتامیه سودرازی

اعضای ازج ن عق ی دازشجویی ای ی دازشگاه تهرا  ح گ چدین 

گداری این لدفرازس گ راگی لردزن تقنیر ت امی افرادی له ما را در بر

 ح تشیر به ع ل آین.

 
فرگدگدی ح دازشدجویی پدردیس بدا      فداحری ح دلتر حاعظ عالئدی موداح    

 اگنای جوایدی از ایشا  هنردازی به ع ل آمن. 

در ادامه مراسم، لارمدنا  ز وزه ح اایسته تقنیر پدردیس مدورد تقدنیر    

 هرار گرفتدن. 

دنا  ز وزه، آهایا : ذحادفقارزاده، ع وزاد، غالمحسیدی، زراعتیدار ح  )لارم 

 لارمددنا  اایسدته تقدنیر، خدازم گدا: ادیرازی، مودافی،       ح خازم لفاای

زجومی، عدیددی، زارعدی،   یاجت دنی، ای نهشالهی، گقجازی، ابیاد، 

میرزآهدا   مداد یر، تومداری،  آهایا : س دحاری، هقی پدور،   ،بوشی ح زاخنا

 ح پی ازیار ز وزه در سطح پردیس، آهای بهرامی(  زاده فال ، زصیری

سپس مقام آحرا  حرزای پردیس عقوم مورفی ادنه ح گدنایای خدود را    

 گ راه با جدواید   مفر  گ چدین در عی مراسم مسابقاتی .دریاف  ز ودزن

 ح فرززنازشا  برگدار ان.  برای لارلدا 

 



 
                           

3 
 

 الیل و النهار االبصار، یا دمرب و یا مقلب القلوب 
 الی احسن الحال حالنا  یا محول الحول و االحوال، حول 

 0931 زمستان –)دوره جدید(  01شماره 

نشریه پردیس 

 علوم

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 دانشگاه تهران  بنیاد حامیانرئیس بازدید 

 از پردیس علوم 

بدیاد یامیدا  از مدوزه   مسئودین ، 3111رحز اد ه مورخ بیس  ح پدجم دی اه 

در جریا  این بازدین مذالراتی برای ی ای  مادی  م بازدین لردزن.پردیس عقو

این بازدین  در راستای مرم  ح به رحز رسازی موزه جازوراداسی  ورد گرف .

بدیاد یامیدا   رئیس در ابتنا با برگداری جقسه گیاد رئیسه محترم پردیس با 

 پرداخته ان.دازشگاه آغاز ح به مورفی جایگاه موزه جازوراداسی پردیس عقوم 

گ چدین در این جقسه بیا  ان له گیچ مج وعده عق دی بده ایدن ادیل در      

ایرا  حجود زنارد ح موزه جازوراداسدی پدردیس عقدوم مج وعده ای غددی از      

آحری ازواع گوزه گدای جدازوری ح گدم چددین      پستازنارا  اس  له محل ج ع

  اس  پرزنگا  تالسی درمی انه ح اسیق  برخی ییوازاد ح گم چدین ازسا

پس از برگداری جقسده از مدوزه جازوراداسدی     ح باین مورد ی ای  حاهع اود.

 عقوم بازدین ان.

هدول   از خیدرین ح یامیدا  دازشدگاه    در ازتها، جداب آهدای مهددنس ج یقدی   

مساعند ح ی ای  از این مج وعه عق ی را دادزن ح پیشدهاد لردزن له توامل 

ای مجدازی ح  دنا ح سدی ا جهد      دازشینه با رسازه گا اعم از زواتاری، فضد 

 برعرف لرد  زیازگای مادی ح جقب ی ای  خیرین بیشتر اود.

 

 

 

برگزاری جلسه مشترک مسئولین اداره کل امور 

دانشجویان و کارکنان شاهد و ایثارگر دانشگاه و 

 هیئت رئیسه پردیس علوم
در ادامه سقسقه جقساد مسئودین اداره لل امور دازشجویا  ح لارلدا  

-پردیس با رؤسا ح اعضا محترم گیئ  رئیسهااگن ح ایثارگر دازشگاه 

دازشگاه تهرا  در سال تحصیقی جاری ح به مدظور اتواذ دازشینه گای 

ثار ح اهادد در محیط گای تص ی اد الزم در راستای بسط فرگدگ ای

تر  دازشگاگی ح تقوی  دفاتر امور ااگن ح ایثارگر برای ارائه خنماد مطقوب

به ایثارگرا  مودز ح گم ازنیشی جه  اداخ  مشیالد ح درخواس  گای 

رای رفع زقایص ایت ادی موجود در بایثارگرا  ح ارائه راگیارگای مداسب 

دین این اداره لل با رئیس ح خنماد رسازی به این عدیدا ، جقسه مسئو

دی ماه  38ییشد ه  اعضای گیأد رئیسه پردیس عقوم، بونازظهر رحز

 .در محل پردیس عقوم برگدار گردین 3111

 

 جشنواره ورزشی  پانزدهمین

 دانشجویان دانشگاه تهران برگزار شد
 

پدددازددگ ین جشددددواره حرزادددی دازشدددجویا  دازشدددگاه تهدددرا  در     

از پددردیس واره در ایددن جشددد . دی مدداه سددال جدداری برگدددار اددن   

 . گای احل تا سوم انزن ذیل یائد مقامجویا  عقوم دازش

  دختران: 

افسدددو  لشدددیالزی،   ،بدفشددده سدددیفی  " مقدددام سدددوم  :واليبااا   

مدددریم میرزائیدددا ، سددد ا رسدددتم لالیدددی، سددداریدا آذرگدددو ، مدددریم 

 ."پازحلی، فرزازه تهوری، فاع ه سواحد، فاع ه گالبگیرگا
موصدددومه رمضدددا  برسدددی  زگدددرا درختدددی مقدددام احل، تكوانااا و: 

 مقام دحم.

 پسران:

 عقیرضا لامیار،" مقام احل شطرنج تيمی:

  ."گدگری، ابوذر ایرازیعقیرضا آ 
 مقام دحم ابوذر ایرازی،  شطرنج انفرادي:

  مقام سوم عقیرضا آگدگری.
  مقام دحم سینمیالد موصومی. كشتی فرنگی:
  مقام دحم عقیرضا میری. تكوان و: مقام دحم امیریسین مومن. كشتی آزاد:
زامی  مقام سوم سین مح نامین شن : مقام دحم سیدا زگتابیا . دو و مي انی:

 .سین مح ن خوارح مقام احل مسابقاد مدطقه ای پرس سينه:
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  مسابقه از فناوری و علم پارک حمایت

 "چهره حالت تشخیص دستگاه ساخت و طراحی"

 ریاضی دانشكده

رحز سه  "طراحی و س خت دستگ ه تشخيص ح لت چهره"مسابقه 

اداسی اران تیم از دازشجویا  دحره لار 2به ن ماه با یضور  1اد ه 

آمار ح عقوم لامپیوتر  راته مهدنسی عقوم لامپیوتر دازشینه ریاضی،

پردازش "دازشگاه تهرا  به عدوا  ییی از ت رین گای ع قی درس 

در پردیس عقوم دازشگاه  ساجنی به راگد ایی دلتر گنیه "تصویر

 تهرا  برگدار ان.

پارک عقم ح  این رهاب  در هادب ی ای  از مسابقاد ع قی برزامه جوازه

   فداحری دازشگاه تهرا  ح با یضور ز ایدنه پارک برگدار ان ح در پایا  به
 

 

 

 

 

 
 روز بیوشیمینخستین نشست برگزاری 

) (Biochemistry Event 

تیم برتر مسابقه جوایدی از عرف پارک عقم ح فداحری دازشگاه  1

پارک عقم ح فداحری دازشگاه تهرا  با گنف ترحیج تهرا  اعطا ان. 

ل یم دازشجویا  دازشگاه تهرا  با ازجام لام تفیر خالق ح آادایی

از برگداری مسابقاد دازشجویا  زیاز بازار، رحییرد  پرحژه تجربی دارای

بر پایه ی درحس ع قی ی ای  می لدن. اعضای گیئ  عق ی دازشگاه 

می توازدن در درحسی له دارای لار ع قی گستدن، ض ن رعای  

دستورادو ل مربوعه در پارک عقم ح فداحری، ساخ  یم محصول 

 شجویا  به مسابقه بگذارزن. مشوص را در میا  داز

ی ای  مادی پارک عقم ح فداحری از گدیده ساخ  محصول تیم گای 

یاضر در مسابقه ح اگنای جواید زقنی به تیم گای احل تا سوم از 

ج قه خنماد پارک عقم ح فداحری در این مسابقاد می باان. 

فراخوا  مسابقاد ع قی دازشجویی در ابتنای گر زی سال تحصیقی 

 ت امی اعضای محترم گیئ  عق ی دازشگاه تهرا  ابالغ می اود.به 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

با گنف تقوی  رحییده گ یداری   

عق ی ح آموزای بین دازشجویا ، 

اید   ایشا  با م  آادایی تو یق

بیوای ی ح لاربس  عق ی آ  در 

بدیددادی ح  موتقددف گددای عر دده

روز "بار  لاربردی، برای زوستین

در تدداریخ سددوم   "بيوشاايمی

در دازشینه زیس   3111 ماه دی

اداسدی دازشدگاه تهدرا  برگددار     

 گردین.

 

 

 

  زفدر  گ یداری زددیدم بده ییصدن     لده بدا   آموزای -در این رخناد عق ی

 در زی سال احل سال تحصیقی ساختار  ی یدرسی بیوا حاین دازشجویا 

ح با راگد ایی جداب آهای دلتر  ی ی ی رضدایی برگددار گردیدن،     12-11

تدیم دازشدجویی سدازما   دگدی ادنه در عدول         1زتایج فوادی  گرحگی

 زی سال آموزای، ارائه ان.
 

  پردیس علوم مجمع عمومی

با یضدور دلتدر پدادم،     3111دحم اسفدنماه  پردیس مج ع ع ومی

د عق ی پدردیس در تداالر   أرئیس پردیس عقوم، مواحزین ح اعضای گی

راگیارگدای ارتقدای   دظدور ارائده   این مج دع بده م   دگشور برگدار ان.

راگیارگای بدین  ح  راگیارگای ارتقای لیفی  پژحگگ، لیفی  آموزش

   برگدار ان. اد ققی ان  پردیس ح دازشگاه

  عق ددی دأبدده مورفددی اعضددای گیدد    در ایددن مج ددع دلترپداددم  

گدارش ع قیرد یوزه گدای موتقدف   ، جنیناالستونام در دازشینه گا

 اختدن.پرد ح ارائه راگیارگا پردیس

د عق دی ح رئدیس ح   أجقسه پرسگ ح پاسخ بین اعضدای گید  ، در ازتها

 برگدار ان. پردیس عقوممواحزین 
 

 

 تص ویر محصوالت برگزی ه
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 مجله رارگیریق

 "GEOPERSIA"  مجالت فهرستدر ISI 

 

 

 

 

  مدرسه بین المللی

  "ترکیبات هندسی و توپولوژیک"

 81در رحزگای  "تركيب ت هن سی و توپولوژیک"منرسه بین اد ققی 

 به ن ماه در دازشینه ریاضی، آمار ح عقوم لامپیوتر برگدار ان. 82ادی 

زفر از دازشجویا  ح محققین لشور از دازشگاه  13در این منرسه ینحد 

گای موتقف ارل  لردزن. منرسین این منرسه، پدج زفر از محققین 

آد ا ، فرازسه ح ایرا  بودزن له گر یم  برجسته بین اد ققی از لشورگای

 سه سودرازی ییساعته درمورد موضاعاد رحز جهازی ارائه ز ودزن.

 این منرسه توسط مواحز  پژحگشی دازشگاه تهرا  ح موسسه ت ادالد

به ن خازم دلتر  82ی ای  مادی ان. در رحز  آلادمیم آد ا  )دآآد(

آآد( از دفتر دآآد در بن لاتاریدا فقیشتاین )مسئول بوگ خاحرمیازه د

آد ا  ح آهای دلتر فرزس ااتولل )رئیس دفتر دآآد در تهرا ( ح آهای 

مصطفی مادیی )ز ایدنه دفتر دآآد( در منرسه یضور یافتدن ح یم 

برای  (دآآد)سودرازی زیم ساعته در مورد مورفی برزامه گای ی ایتی 

 ارل  لددنگا  ارائه لردزن.

 

 

 "GEOPERSIA"  مجقددده
اداسددی بوددن از  دازشددینه زمددین

گددای چدددن سدداده توسددط  ارزیددابی

رحیتددرز زهایتددا  موسسدده تامسددو 

مددورد تائیددن هددرار گرفدد  ح در    

 هرار گرف .   ISIمجالد فهرس 

ض ن تشیر از آهای دلتر هاسد ی  

گای  زژاد سردبیر مجقه برای تالش

بی حهفه اا  برای تحقق این امر، 

 IFآرزح می لدیم گر چه زحدتر به 
  پینا لددن. درخوری زید دس 

مراسم نكوداشت دکتر ابراهیم زاده، چهره ماندگار 

 در پردیس علومزیست شناسی 

اداسدی، گجدنگم    مراسم زیوداا  دلترابراگیم زاده، چهدره مازدنگار زیسد    
اسفدنماه با یضور ج وی از اساتین، دازشجویا  ح لارلددا  دازشدگاه در تداالر    

 دگشور پردیس عقوم دازشگاه تهرا  برگدار ان.
دازشدگاه تهدرا ،   در این مراسم دلتر زیقی رئیس 

دلتدر داحری   عقدوم،  دلتر پدام رئدیس پدردیس  
دلتدر زیدقدی    اردلازی رئیس فرگدگسدتا  عقدوم،  

اداسدی، دلتدر اددریفی    رئدیس دازشدینه زیسدد   
دلتر سدپهر ح   ،اداسی ایرا رئیس ازج ن زیس  

دلتر مجن در ح دف اسدتاد فرگیوتده سدودرازی     
بدیداد  در پایا  مراسم از عدرف دازشدگاه،    ز ودزن.

با اگنای دو  از گای موتقف  ازج ن ح مقی زو گا 
 ان.هنردازی  گراز ایهاستاد

 پروانه انتشار نشریه اخذ 

 "مجله الكترونیكی زیست فن"

 

 

 

 

بیوتیدودوژی دازشیار گرحه  دلتر مرعشی سردبیری با فن زیس  مجقه ادیترحزییی

ح  اریفدازشگاه  ،دازشجویا  دازشگاه تهرا ح  ج وی از استادا به گ    ح

بررسی آخرین  له به هازنازی انهرا دیگر مرالد عق ی بیوتیدودوژی لشور

این زشریه به استداد رای  پردازد. فداحری ایرا  ح جها  می تحوالد زیس 

ازتشار  مجوز زاظر بر زشریاد دازشگاگی دازشگاه تهرا  ل یتة 13/33/11 مورخ

فن به  حبسای  مجقه ادیترحزییی زیس  در سطح دازشگاه تهرا  را گرف .

 در دسترس اساتین ح دازشجویا  عاله دن اس . zist-fan.irآدرس 
 

« نراسیو  سرآمنا  عق ی ایرا ف »مواحز  عق ی ح فداحری ریاس  ج هوری، 

ع ق  .ازنازی لرده اس  را با گنف دستیابی به مرجوی  عق ی جهازی، راه

زامه این فنراسیو  ح برای ی ای  از دستاحردگای عق ی موت ر، گرساده،  آیین

گای پژحگشی ح آزمایشگاگی   ن زفر از سرآمنا  عق ی لشور اداسایی ح گرز 

)زیس   ، دلتر آخازی)ای ی( دلتر ادیبی اس  فتدگ.اود به آزها پرداخ  می

ح خازم دلتر  )فیدیم( ، دلتر میرفائد میری)فیدیم( ، دلتر  ابریاداسی(

در سال جاری از پردیس عقوم اعضای مدتوب این فنراسیو    )ای ی( فرینبن

 برای این عدیدا  داریم. رحزافدح  ض ن ت ریم، آرزحی موفقی  .گستدن

 سرآمدان علمی پردیس علوم
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 انتصابات
  ریاضی، آمار ح عضو محترم گیاد عق ی دازشینه  پدامدلتر آهای

ل یته سال به عدوا  عضو  سهند به م قومپردیس ع لامپیوتر عقوم

 مدصوب انزن.  دازشگاه تهرا  پدایی گای زیس  اخالق در پژحگگ
  ییم دلتر هاس ی زژاد رائیدی به عدوا  سردبیر مجقه ژئوپرایا از

 ت نین ان. تاریخ چهاردگم دی ماه به مند دح سال
  مند دح سال  به 3111از چهاردگم دی ماه  دلتر رلدی د ولیآهای

عدوا  مواح  آموزای دازشینه ریاضی، آمار ح عقوم لامپیوتر  به

 مدصوب انزن.
  ییم دلتر مهجور افیوی به عدوا  مواح  پژحگشی ح تحصیالد

به مند دح  3111پازددگم دی ماه  تاریخ تی یقی دازشینه فیدیم از

 ت نین ان.سال 
  مند دح سال به به 3111گدج تابگ از زوزدگم دی ماه دلتر آهای 

دازشینه ریاضی، آمار ح عقوم  منیر بوگ عقوم لامپیوترعدوا  

 مدصوب انزن.لامپیوتر 
 زیس  عضو محترم گیاد عق ی دازشینه  دلتر یددا  بوگ آهای

به مند دح سال  3111بیس  ح دحم دی ماه از  پردیس عقوم اداسی

ز ایدنه بوگ عقوم گیاگی در اورای آموزای دازشینه ه عدوا  ب

 زیس  اداسی مدصوب انزن.
 زیس  عق ی دازشینه  عضو محترم گیاد عد را  دلتر فالیتی آهای

به مند دح سال  3111بیس  ح دحم دی ماه از  پردیس عقوم اداسی

ز ایدنه بوگ عقوم گیاگی در اورای آموزای دازشینه به عدوا  

 سی مدصوب انزن.زیس  ادا
 زیس  اداسیعق ی دازشینه  عضو محترم گیاد خازم دلتر سپهری 

به مند دح سال به عدوا   3111بیس  ح دحم دی ماه از  پردیس عقوم

 رئیس بوگ عقوم جازوری مدصوب انزن.
 ترم گیاد عق ی دازشینه زیس  اداسی عضو مح سیاحای دلتر خازم

به مند دح سال به عدوا   3111از بیس  ح دحم دی ماه  پردیس عقوم

 مدصوب انزن. مییرحبیودوژی رئیس بوگ 
 زیس  عضو محترم گیاد عق ی دازشینه  مهدنس میرموصومی آهای

به مند دح سال  3111بیس  ح دحم دی ماه از  پردیس عقوم اداسی

 مدصوب انزن.رئیس بوگ عقوم گیاگی به عدوا  
  زیس  ریی یا  عضو محترم گیاد عق ی دازشینه دلتر آهای

به مند دح سال  3111بیس  ح دحم دی ماه از  اداسی پردیس عقوم

به عدوا  ز ایدنه بوگ عقوم جازوری در اورای تحصیالد تی یقی ح 

 مدصوب انزن.  حگشیپژ
  زیس  اداسیعضو محترم گیاد عق ی دازشینه  یامنی دلترآهای 

به مند دح سال به عدوا   3111بیس  ح دحم دی ماه از  پردیس عقوم

ز ایدنه بوگ مییرحبیودوژی در اورای تحصیالد تی یقی ح پژحگشی 

 مدصوب انزن. 

  عضو محترم گیاد عق ی دازشینه زیس   ه رتاج یسیندلتر خازم

به مند دح سال  3111بیس  ح دحم دی ماه از  اداسی پردیس عقوم

به عدوا  ز ایدنه بوگ عقوم جازوری در اورای تحصیالد تی یقی ح 

 انزن. مدصوب  حگشیپژ
  زیس  اداسیعضو محترم گیاد عق ی دازشینه  فرازمدن دلترآهای 

به مند دح سال به عدوا   3111بیس  ح دحم دی ماه از  پردیس عقوم

ز ایدنه بوگ سقودی ح مودیودی در اورای تحصیالد تی یقی ح 

 مدصوب انزن. پژحگشی 
  زیس  عضو محترم گیاد عق ی دازشینه  ی ی ی رضایی دلترآهای

به مند دح سال  3111بیس  ح دحم دی ماه از  پردیس عقوم سیادا

ز ایدنه بوگ سقودی ح مودیودی در اورای تحصیالد تی یقی به عدوا  

 مدصوب انزن. ح پژحگشی 
  عضو محترم گیاد عق ی دازشینه زیس  اداسی آموزگار  دلترآهای

به مند دح سال به عدوا   3111از بیس  ح دحم دی ماه  پردیس عقوم

ایدنه بوگ مییرحبیودوژی در اورای تحصیالد تی یقی ح پژحگشی ز 

 مدصوب انزن. 
  زیس  اداسیعضو محترم گیاد عق ی دازشینه  آخازی دلترآهای 

ه مند دح سال به عدوا  ب 3111بیس  ح دحم دی ماه از  پردیس عقوم

ز ایدنه بوگ عقوم گیاگی در اورای تحصیالد تی یقی ح پژحگشی 

 مدصوب انزن. 
 زیس  اداسیعضو محترم گیاد عق ی دازشینه  سینی دلتر مخاز 

به مند دح سال به عدوا   3111بیس  ح دحم دی ماه از  پردیس عقوم

مدصوب ز ایدنه بوگ عقوم جازوری در اورای آموزای آ  دازشینه 

 انزن. 
 زیس  اداسیعضو محترم گیاد عق ی دازشینه  عطاری دلتر خازم 

به مند دح سال به عدوا   3111ی ماه بیس  ح دحم داز  پردیس عقوم

مدصوب ز ایدنه بوگ عقوم جازوری در اورای آموزای آ  دازشینه 

 انزن. 
 ترم گیاد عق ی دازشینه زیس  اداسی عضو مح موت ن دلتر خازم

به مند دح سال به عدوا   3111از بیس  ح دحم دی ماه  پردیس عقوم

 مدصوب انزن. ودی رئیس بوگ عقوم سقودی ح مودی
 زیس  اداسیعضو محترم گیاد عق ی دازشینه  یسن زاده دلتر خازم 

به مند دح سال به عدوا   3111بیس  ح دحم دی ماه از  پردیس عقوم

ز ایدنه بوگ سقودی ح مودیودی در اورای آموزای آ  دازشینه 

 مدصوب انزن. 
 زیس  عضو محترم گیاد عق ی دازشینه  عرب زجفی دلتر آهای

به مند دح سال  3111بیس  ح دحم دی ماه ز ا پردیس عقوم اداسی

ز ایدنه بوگ سقودی ح مودیودی در اورای آموزای آ  به عدوا  

 مدصوب انزن. دازشینه 
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 زیس  عضو محترم گیاد عق ی دازشینه  عارفیا  دلتر آهای

به مند دح  3111بیس  ح دحم دی ماه از  پردیس عقوم اداسی

ز ایدنه بوگ مییرحبیودوژی در اورای آموزای آ  سال به عدوا  

 مدصوب انزن. دازشینه 
 فیدیمعضو محترم گیاد عق ی دازشینه  ای نیدلتر  خازم 

به مند دح سال به عدوا   3111 یازدگم به ن ماهاز  پردیس عقوم

 مدصوب انزن.  رئیس بوگ گرازگ دازشینه فیدیم
  پردیس  فیدیمعضو محترم گیاد عق ی دازشینه  ع نی دلترآهای

رئیس به مند دح سال به عدوا   3111یازدگم به ن ماه از  عقوم

 مدصوب انزن.  بوگ یاد  جامن دازشینه فیدیم
  رم گیاد عق ی دازشینه مقم هربا  زاده عضو محت دلترآهای

به مند دح سال به  3111از یازدگم به ن ماه  فیدیم پردیس عقوم

 مدصوب انزن.  عدوا  رئیس بوگ ات ی مودیودی دازشینه فیدیم
  پردیس  فیدیمعضو محترم گیاد عق ی دازشینه  بایگا  دلترآهای

رئیس د دح سال به عدوا  به من 3111از یازدگم به ن ماه  عقوم

 مدصوب انزن. ای دازشینه فیدیم بوگ گسته
 ای ی عضو محترم گیاد عق ی دازشینه  جوفرپور دلتر خازم

عدوا  مند دح سال به به  3111از اازددگم به ن ماه پردیس عقوم 

 مدصوب انزن.آزمایشگاه مرلدی  NMRرئیس بوگ دستگاه 

 مهنیققی عضو محترم گیاد عق ی دازشینه زیس   دلتری آها

به مند دح سال به  3111از بیستم به ن ماه  قوماداسی پردیس ع

عدوا  عضو اورای فرگدگی پردیس عقوم دازشگاه تهرا  مدصوب 

 انزن. 
 زیس  عضو محترم گیاد عق ی دازشینه  سق ییدلتر  خازم

به مند دح سال به  3111ماه  دگم اسفدناز  پردیس عقوم اداسی

زشینه ز ایدنه بوگ عقوم گیاگی در اورای آموزای آ  داعدوا  

 مدصوب انزن. 
  

 سفرهای علمی

  دلتر زنردو جه  ازجام پرحژه مشترک با دازشگاه مقی سدگاپور از تاریخ

 به لشور سدگاپور سفر لردزن. 12 /38/3دغای   83/38/11

  عضو گیاد عق ی دازشینه زیس  اداسی از  خازییسین آدلتر

گجنگ ین لارگاه "ارل  در به مدظور  83/33/11دغای   32/33/11

 به لشور ابوظ ی سفر لردزن. "یفظ تدوع زیستی مداعق عربی

 دلتر مهنی حاعظ عالیی جه  ارل  در لدفرازس بین اد ققیICTP 

 سفر لردزن. به لشور ایتادیا 83/38/11دغای   31/38/11از تاریخ 

  لدفرازس بین اد ققی  به مدظور ارل  دردلتر رضا عامریISCAM 
 سفر لردزن. به لشور چین 33/38/11دغای   2/38/11از تاریخ 

  دلتر سیامم یاس ی جه  گ یاری تحقیقاتی با پژحگشگرا  موسسه

 به لشور فرازسه 32/3/12دغای   31/38/11از تاریخ  IHESریاضیاد 

 سفر لردزن.

 مرتبه علمی ارتقاء

در چدن ماه گذاته اساتین ذیل به ارتقاء مرت ه عق ی زائل انه ازن. ض ن 

ت ریم به این اساتین گراز ایه از خناحزن متوال توفیق رحزافدح  ایشا  را در 

 پیش رد اگناف عق ی دازشگاه تهرا  آرزحمدنیم.
 دازشینه ای ی به مرت ه  آهای دلتر یسن به زژاد عضو گیاد عق ی

 استادی ارتقاء یاف .
  آهای دلتر عقیرضا ع اسی عضو گیاد عق ی دازشینه ای ی به مرت ه

 استادی ارتقاء یاف .
  زیس  آهای دلتر مح نعقی آموزگار عضو گیاد عق ی دازشینه

 به مرت ه استادی ارتقاء یاف .اداسی 
 ینه زیس  آهای دلتر مهرا  ی ی ی رضایی عضو گیاد عق ی دازش

 اداسی به مرت ه استادی ارتقاء یاف .
  خازم دلتر فیرحزه یقیقی عضو گیاد عق ی دازشینه ریاضی، آمار ح

 لامپیوتر به مرت ه دازشیاری ارتقاء یاف .
  به مرت ه  فیدیمآهای دلتر میرفائد میری عضو گیاد عق ی دازشینه

 دازشیاری ارتقاء یاف .
  عق ی دازشینه زمین اداسی به آهای دلتر فرامرز عوعی عضو گیاد

 مرت ه دازشیاری ارتقاء یاف .
  اداسی زیس  خازم دلتر ه رتاج یسین عضو گیاد عق ی دازشینه

 به مرت ه دازشیاری ارتقاء یاف .

 تقدیر و تشكر

 در عول مند تصنی مواحز   مح ن گدج تابگدلتر  از زی اد

 هنردازی ان.تشیر ح  آموزای دازشینه ریاضی، آمار ح عقوم لامپیوتر

 
 بوگ  ی منیردر عول مند تصنی  زوذری دادیدیدلتر  از زی اد

تشیر ح  دازشینه ریاضی، آمار ح عقوم لامپیوتر عقوم لامپیوتر

 هنردازی ان.
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  گ یار  مرج ن استواربا ازنحه فراحا  اعالع یافتیم خازم

ما  در غم فقنا  پنر عدید خود به سو  زشسته ازن.  گرامی

مدا  برای آ  مریوم  ض ن تسقی  به ایشا ، از خناحزن

 آمرزش ح مغفرد ح برای بازمازنگا    ر ج یل مسئق  داریم.

 

 

عضو  احم  پ رسي ن دلترگ یار ارج دن آهای به ن ماه در 

به افتوار به درخواس  خوداا   ریاضیگیاد عق ی دازشینه 

باززشستگی زائل انزن. از خناحزن مدا  برای ایشا  سالمتی 

امینحاریم له دحره باززشستگی خود  ح اادلامی آرزحمدنیم ح

 را به خوبی ح خوای سپری ز ایدن.

 

 تهیه و تنظیم: منیژه علیمردانی

 عكس از: احسان آیرملو

 در به ن ماه امسال  آق ي گلست نی مطقع انیم
ض ن ت ریم، خوا وتی ح اادلامی در  ازدحاج لردزن.

 آرزحمدنیم.ززنگی مشترک را برای ایشا  
  نم جال  خ و دكتر محسن فالحتی عنبرانآهای 

ازن، ض ن ت ریم هنحم انهبه تازگی  ایب فرززن  زاده
زورسینه، برای ایشا  ح فرززنا  دد دناا  آرزحی سالم  

 ح عاه   به خیری داریم.

 تبریک

 سرپرستی به دود لویر در ییاد بررسی تحقیقاتی تیم عق ی سفر 

 ح دازشگاه چدن ح  تهرا دازشگاه از محقق 33 ارل  با آخازی دلتر

 حیدژه  گددارش  عددوا   بده  آمرییا ح آد ا  ایرا ، در تحقیقاتی مرلد

 در تحقیقداتی  تدیم . گردین مدتشر سایدس مجقه دسام ر 32 ا اره

 چرخده  بررسدی  جهد   خدود  تحقیقاد ادامه برای 3112 فرحردین

 .باادن می مدطقه این عازم زمین لره زقطه گرمترین در غذایی

  ح زصب یدم دسدتگاه  با توجه به خرین NMR_500MHZ   ح ادیل

در آزمایشگاه مرلدی دستگاگی دازشگاه تهرا   NMR گیری بوگ

سرلار خازم دلتر فرزاز جوفرپور، عضو گیاد عق ی دازشینه ای ی 

 مدصوب انزن. NMR به عدوا  رئیس بوگ دستگاگی

  به دستور ریاس  محترم پردیس عقوم، رحسای اداراد گدارای

ررسی ع قیرد سه ساده یوزه گای موتقف پردیس جه  ارزیابی ح ب

عقوم، اعم از یوزه اداری مادی، پژحگشی ح آموزای به اورای 

 پردیس ارائه ز ودزن.

  با یضور  11سوم اسفدن در تاریخ جشن دازشجویا  خارجی

دازشجویا  خارجی رئیس ح مواحزین آموزای ح پژحگشی ح رحسای 

ار ان ح داد قل دازشگاه برگاداراد پردیس ح ز ایدنگا  اداره بین 

ض ن مورفی اداره بین اد قل ح خنماد گربوگ از پردیس له 

موتص دازشجویا  خارجی ارائه می اود، مشیالد دازشجویا  

خارجی مطر  گردین. در پایا  به زفراد احل در گر مقطع در میا  

 .دازشجویا  خارجی پردیس دو  ح گنیه ای تقنیم گردین

  رحی خازواده لارلدا  پردیس عقوم در محل سومین گ ایگ پیاده

این  دازشگاه تهرا    ح رحز اد ه چهاردگم اسفدنماه برگدار ان.

گ ایگ با یضور گرم ح   ی ازه لارمدنا  ح دلتر عقیداده مواح  

 اداری مادی پردیس برگدار ان. در پایا  به ده زفر از ارل 

 لددنگا  جواید حرزای اگنا ان.

 رای عدوا  برترین بوفه دازشگاه تهرا  را 13 اب پردیس عقوم بوفه %

 به خود اختصاص داد. 

 

 اخبار کوتاه
 


