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 رهباریوم مرکزی
هرباریوم مرکزی    پردیس، منحصر بفرداز امکانات 

نامزه بزا    تفزاه  طبز    1363آن است که در سال 

سازمان برنامه و بودجه توسط آقزا  دکرزر اد ز     

 ریی  ش . قهرمان پایه

هرباریوم مرکزی  پزردیس ومزوم در دزال دا زر      

گونززه  8000هززیار ن ونززه دارد و از   105دزز ود 

گونززه در هربززاریوم  5200گیززاها ایززران بززی  از 

ا  از فمورها  وجود دارد. هرباریوم دارا  کرابخانه

شناسزا اسزت و تزاکنون    ها  گیاهمنطقه و کراب

شناسزا و فمزور از ایز     جم  کراب گیاه 41د ود 

 هرباریوم انرشار یافره است. 

ای  هرباریوم در دزال دا زر بزه ونزوان یکزا از      

گزردد. از  ال ممزا محوزوب مزا   ها  بزی  هرباریوم

جمز    26  ای  هربزاریوم انرشزار   دسراوردها  مه

هزا   فمور رنگا ایران، کرزاب تنزوز زیوزرا گونزه    

ها  تهران، تطبی  گیاها ایران، تنوز زیورا گونه

هزا   ها  وم ا گیاهان کهز  دارویزا بزا نزام    نام

جمز ، گیزاه    4هزا  ایزران در   وم ا، کوروموفیزت 

-هزا  رده جم  و کراب سزامانه  2شناسا پایه در 

 باش .بن   ما

 

هزا   هزا بزازار جشز    بهار هر سال در دانشزگاه 

الرحصیما است. دانشجویان در کنزار هز  و   فارغ

ه تزش  و  ها  یکرنگ پایزان یزد دور  در لباس

نهنز . وکزس یادگزار     کوش  خود را ارج ما

گیرن  و برا  آغزاز دوره ج یز   از زنز گا    ما

الرحصزیشن  شون . برا  ت ام فارغخود آماده ما

  کنی .آرزو  موفقیت ما

ها  اموال بهار طبیعت با بهار وبادت یعنا ماه

پر خیر و برکت رجب و شعبان و رمضان ه زراه  

ا  ویار مبارک و خجوزره ش . ه چنی  اویاد ب

را پشت سزر گررانز ی . مزیشد موزعود مزو        

مرقیان وما )ز( )روز مرد و پ ر(، اویاد شعبانیه 

امام دوی  )ز(، دضرت وباس  و میشد خجوره

-مه   مووود )وج( مناسزبت  و امام زمان )ز(،

ها  مه  ای  فصل بودن . ای  اویاد خجوزره و  

ران ائ زه  می ون بر یکایزد واشزقان و دوسزر ا   

ه چنززی  دوازدهزز   اطهززار)س( مبززارک بززاد. 

اردیبهشت مزاه هزر سزال ه یمزان بزا سزالروز       

شزهادت اسزراد مطهززر  روز بیرگ اشزت مقززام    

باش . روابط و وما پردیس وموم ایز   معم  ما

روز را به ت اما معم ان و اسرادان گراما بزویهه  

-اوضا  هیات وم ا ای  پزردیس تبریزد مزا   

اد هر ساله برا  مزا ایرانیزان   اما نی ه خرد گوی .

یادآور ان وه از دست دادن رهبزر کبیزر انقزشب    

اسشما است. سالگرد درگرشزت دضزرت امزام    

خ ینا )ره( را گرامزا داشزره و ایز  مصزیبت     

جانووز را به ت اما ه کزاران وییزی توزمیت و    

 کنی .  تهنیت ورض ما

 روابط و وما پردیس وموم

 

 سخن اول
با رسی ن بهار، طبیعت ردا  سبی بر ت  مزا  

کن . چکاوک ها، هیار دسران و ق ریان، نغ ه 

ها و سرودها  فرح بخ  و تازه سرما دهن  

و انوان ها را به مهرورز ، گره گشایا و هز   

گرایا فرا ما خوانن . بهار، پیزام آور وشز  و   

رویزز  اسززت و موسزز  سززرور و آشززرا و بززه 

کزه خواسزرنا اسزت و بزا     ه ی  خاطر است 

و  مزا شزود   آم ن  دل ها سرشزار از سزرور  

 .جان ها معرفت ما یاب 

بهار، پیام آور تعادل اسزت و اینکزه در سزایه    

تعادل، زن گا زیبا ما شود. بزا دیز ن بهزار،    

رد ت و محبت خ اون  را به یاد مزا آوریز .   

در اینکه چش ه مهر ایزید ه زواره بزه سزو      

سزرازیر اسزت و مزا    آدمیان و ه ه موجودات، 

اگزر او و نشززانه هزای  را فرامززو  کنززی ، او   

هرگی ما را فرامو  ن ا کن  و بزا دگرگزونا   

فصل ها نیی به جموه گر  ق رت بزا پایزان    

ما پردازد تا شای  دلا بزه یزاد او افرز  و بزه     

شوق او برپ  و بر اثر ت اشزا  جمزوه هزای ،    

 .اشد شوق از چش ا جار  شود

ه تری  جموه هزا  خز ا در   بهار یکا از باشکو

جهان هورا است که ما تزوان بزا ت اشزا     

آن، نقبا به وال  معنزا زد و راهزا بزه سزو      

خزز ا یافززت و ج ززال پروردگززار را بززه ت اشززا 

 نشوت. 
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بزا   13۹6اردیبهشزت   ۹ا توکل به خ ا  مرعال، در نشورا که ب

الرحصزیشن  ان ی ، اسرادان و فزارغ دضور ج عا از خیری  نید

هزا و نهادهزا    پردیس وموم دانشزگاه تهزران و مز یران سزازمان    

دولرا و خصوصا برگیار ش ، بنیاد دامیان پردیس وموم دانشگاه 

 تأسیس ش .

ب اساسزنامه بنیزاد دامیزان پزردیس     در ای  نشوت پس از تصوی

وموم، هیأت م یره موقزت بنیزاد انرخزاب شز ن  و مقزرر شز  در       

هزا   زم بزرا  برگزیار  مج زع     تزری  زمزان، ه زاهنگا   سریع

و وما بنیاد دامیزان پزردیس ومزوم دانشزگاه تهزران و انرخزاب       

 هیأت م یره اصما ای  بنیاد صورت گیرد.

دانشگاه تهران برا  گورر   ای  بنیاد تحت نظارت بنیاد دامیان

آور  ها  وم ا و آموزشا پردیس وموم و بزرا  ج زع  زیرساخت

 ها  خیری  فعالیت خواه  کرد.د ایت

دکرر الهه الهزا، دکرزر د یز  پیشزد، دکرزر مصزطفا پویزان،        

مهن س ابراهی  ج یما، مهن س سعی  داج امینا، دکرزر ومزا   

ه ممزد، دکرزر   طباطبایا، دکرر مح  وما ممبوبا، دکرر معصزوم 

واوظ وشیا اوضا  هیزأت مز یره    وما مقار  و دکرر سی مه  

 موقت ای  بنیاد معرفا ش ن .

ا ، رئزیس هیزأت   ه چنی  در ای  جموزه دکرزر مح زود ک زره    

م یره بنیاد دامیان دانشگاه تهران، د ایت مالا ابراهی  ج یما، 

انز ی  دانشزگاه تهزران و مز یروامل بنیزاد نیکوکزار        خیر نید

  یما را برا  تجهیی موزه وموم اوشم کرد.ج

 

 

دانشز ن    228داران ومز  تاموزون رویرزرز از    پایگاه اسرناد  طشیزه 

 36ایرانا در فهرست پهوهشگران ید درص  برتر دنیا نزام بزرده کزه    

 7ت و از ایز  تعز اد   تهران اسز دانش ن  برتر کشور مرعم  به دانشگاه

 پردیس وموم ما باش .اسراد و محق  

بزه ارائزه    (ISI-ESI) داران وم  تاموون رویررزپایگاه اسرناد  طشیه

پززردازد کززه هززر دو مززاه   فهرسززرا از دانشزز ن ان برتززر دنیززا مززا  

ال مزل روزآمز    آخری  تحزو ت در شزبکه ومز  بزی      براساس بارید

دانشز ن ان برتزر در پایگزاه     شود. مرجعیت وم ا مبنا  گزیین  ما

 است. داران وم  طشیه

مرجعیززت وم ززا بززر اسززاس تعزز اد ارجاوززات صززورت گرفرززه بززه    

شود. ارجاوات یا اسزرنادها بیزانگر   ها  پهوهشگران تعیی  ماپهوه 

ها  منرشر ش ه هوزرن . هزر چقز ر    مییان اسرفاده از نرایج پهوه 

د محقز  بیشزرر   هزا  یز  تع اد اسرنادها  صورت گرفره به پهوه 

هزا از طزر    ها  و  با تر بوده و ای  پزهوه  باش ، کیفیت پهوه 

  .جامعه وم ا بیشرر پریرفره ش ه است

 ISI    برا  انرخاب دانش ن ان ید درص  برتر دنیا، تعز اد اسزرنادها

سزال اخیزر را    10هزا  محققزان دنیزا در    صورت گرفره بزه پزهوه   

بنز    شره مو زووا طبقزه  ر 22ش ار  کرده و ای  محققان را در 

سپس ای  محققان بر اساس تع اد اسزرنادها  دریزافرا بزه     کن .ما

هر رشره به ونوان ما شون  و ید درص  برتر از صورت نیولا مرتب 

 .شون دانش ن ان برتر انرخاب ما

و  ایز  وییزیان   ای  افرخزار بزیرر را بزه    پردیس ومومروابط و وما 

 .ما ن ای جامعه وم ا تبرید و تهنیت ورض 

 
 

 فهرست اسامی دانشمندان برتر دانشگاه تهران

 حوزه موضوعی نام دانشمند

 ریا یات دکرر یوسفا آذر 

 شی ا دکرر مه   ادیب

 فییید دکرر وما فهی 

 شی ا و وموم مواد دکرر مح  ر ا گنجعما

 شی ا فری ب  دکرر فرنو 

 شی ا دکرر پرویی نوروز 

 شی ا دکرر فرزانه ش یرانا

 

 پردیس علوم عضو هیأت علمی 7

 فهرست طالیه داران علم ایراندر 

 

 سیس بنیاد حامیان پردیس علومأت
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 پردیس علوم  مزرعه طرح پژوهشی

درصد صرفه  50در تولید نهال های یکساله با 

 جویی در مصرف آب

درصز  آب   50ر بهینه ساز  و صزرفه جزویا بزا بزی  از     به منظو

مصرفا در تولی  نهال ها  مث ر و غیر مث ر، آزمایشگاه و گمخانزه  

بززه سرپرسززرا دکرززر  تحقیقززاتا میروززه پهوهشززا پززردیس ومززوم

برا  اولی  بار موف  به تولی  نشاءها  دانه رست و ریشه  مه یقما

 پر درخرا زیر گردی :

 نهال ها  پیون   و ریشه پر بزادام  تولی ، تکثیر و توزیع 

 خرمالو  یکوالهو 

 

 

   تولی ، تکثیر و توزیع نشاءها  درخرا دانه رست و ریشزه

 پر درخران گشبا، گردو و برخا از درخران غیر مث ر

 

 عملیات اجرایی راه اندازی

 باغ موزه گیاهان دارویی و معطر 

سیس و راه ان از  باغ موزه گیاهان دارویا و معطر به منظور أت

مطالعات گیاه شناسا، اکولوژ ، فیرو شی یایا و ه چنی  برخا از 

ر مربوط به گیاهان ایران در میروه پهوهشا و آموزشا مطالعات دیگ

توسط دکرر مه   قما با دکرر پیشد و  دسروربه  پردیس وموم

 مرر و ه چنی  مرادل اولیه  300اد اث اولی  گمخانه به موادت 

فیروشی ا و تکثیر گیاهان در دال  انجام ساخت آزمایشگاه ها  

و اجرا  ما باش . ای  باغ موزه در نظر دارد امکانات  زم برا  

ها و صحرایا را برا  مطالعات گیاهان دارویا در شرائط آزمایشگا

بخ  ها  پهوهشا مرتبط با گیاهان دارویا را برا  اسرادان و 

 دانشجویان و ه چنی  سایر بخ  ها  دیگر فراه  ن ای .

 

 پیون  بادام  خرمالو پیون  
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انهای دانشگاه تهرجلسه شورای عالی موزهنخستین برگزاری   

 
خزرداد   17دانشگاه تهزران   ها شورا  والا موزه نخوری  جموه

دضور دکرر مح ود نیمزا اد ز آباد ، رئزیس دانشزگاه     با  13۹6

تهران، دکرر مجیز  سرسزنگا، معزاون فرهنگزا دانشزگاه، دکرزر       

مح   ردی یان، معاون پهوهشا دانشگاه، دکرر وما محقر، معاون 

گرار ، دکرر سی دوی  دانشگاه و رئیس سازمان توسعه و سرمایه

کرزر د یز    گم انواز، رئیس پردیس کشاورز  و منابع طبیعزا، د 

دکرر مهز یقما، وضزو شزورا  وزالا     پیشد، رئیس پردیس وموم، 

ها و ج عا از م یران و کارشناسان موزه موزه ها  دانشگاه تهران 

 برگیار ش .

در ای  جموه، دکرر مح ود نیما اد  آباد      ابراز خشنود  

بخز   »ها  دانشزگاه تهزران، گفزت:    از تشکیل شورا  والا موزه

شود. موزه فقزط شزامل   گاه تهران موزه محووب مابیرگا از دانش

ها نیی موزه هورن . یکا از کارهزایا کزه در   اشیا نیوت، ساخر ان

دال دا ر در دانشگاه تهران در دال اجراست، تأسیس موزه ومز   

 ایجاد خواه  ش .   خیابان کارگر ها  ش الااست که در زمی 

مررمربع در طبقه  15ر به موادت آزمایشگاه گیاهان دارویا و معط

توسط دکرر مه   قما ایجاد و راه ان از  شز . ایز     سوم هرباریوم

 ،مطالعات گیاه شناسا، اکولزوژیکا، فیروشزی یایا  آزمایشگاه برا  

تنزز   بززرر گیاهززان دارویززا و معطززر مززورد اسززرفاده مولکززولا و 

 دانشجویان تحصیشت تک یما قرار دارد.

 

 یاهان دارویی و معطرگراه اندازی آزمایشگاه 

 

توسط دکرزر مصزطفا   ها  دانشگاه تهران در ادامه گیارشا از موزه

هزا  مقز م و بزاغ    ده پهموان ارائه ش  و به مرور  بر تاریخچه موزه

هززا  جانورشناسززا،  مززوزه نگارسززران معاونززت فرهنگززا، مززوزه   

شناسززا و هربززاریوم پززردیس ومززوم، مززوزه جانورشناسززا و  زمززی 

شناسا پزردیس کشزاورز  و منزابع طبیعزا، مزوزه م سوزه       دشره

ار  م سوزه ژئوفیییزد و مزوزه کزو      نگز شناسا، موزه لرزهباسران

 .دانشگاه تهران پرداخره ش 

 

مایشززگاه مطالعززات ک وتاکوززونومیکا و  هزز  چنززی  در ایزز  آز 

با اولویت بر رو  جوانه ها  ک واکولوژیکا گیاهان دارویا و معطر 

 گیرد. مورد مطالعه و بررسا قرار مابرر ، 
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 موفقیت عضو هیأت علمی پردیس علوم 

 Nature"  ای درانتشار مقاله "

Communications  
 

 

 

 

 

 

 Characterizing rare fluctuations in soft particulate flows 
( از مجززشت خززانواده نیچززر)   Nature Communicationsمجمززه  در

 .استن ایه نیچر( ن ایه ش ه ) Nature Index درکرد. ای  مقاله منرشر 

آرزو  موفقیت روز افزیون   ،    تبرید به ای  اسراد وییی پردیس وموم

 برا  ت ام دانش ن ان ایرانا داری .   

 

دکرزر وبزاس ومزا صززابر ،    

ه وضو هیأت وم زا دانشزک   

فیییززد مقالززه خززود تحززت  

  :ونوان

شناسایا  از آن که ه راه با مشکشت ذهنا است در ید خانواده ایرانا،

است و برخزا شزواه  پیشزنهاد مزا دهز        GTPBP2ن ودن . نام ژن 

ه ی  ژن ما توان  در انواز دیگر بی ار  ها  وصزبا نیزی نقز  ایفزا     

 Neurobiology of"کن . نرایج دکرر الهزا و ه کارانشزان در نشزریه   

"Aging       د ایزت از   منرشر شز . پزهوه  اخیزر بزا د ایزت صزن وق

 وموم و فناور  ها  شناخرا انجام گرفت. پهوهشگران و سراد توسعه

آرزو  موفقیزت روز   ،    تبرید به ایز  اسزراد وییزی پزردیس ومزوم     

 افیون برا  ت ام دانش ن ان ایرانا داری .   

 

 

 شناسایی ژن عامل پارکینسون

 توسط دکتر الهی  

 عضو هیأت علمی پردیس علوم

محوریزت پززهوه  دکرززر الهزه الهززا ژنریززد   

بی ار  ها  دسرگاه وصبا است و در ه زی   

یکا از ژن ها  مه  وامل بی زار    راسرا قبش

 ، را شناسززایا کردنزز .FBXO7پارکینوززون، 

اخیززرا دکرززر الهززا و ه کارانشززان در ادامززه  

 ه ی  بی ار  ژن وامل نووا  پهوه  بر رو  

 معلم روز بزرگداشت مراسم برگزاری

مراسززز ا بزززا دضزززور  معمززز  گرامی اشزززت روز مناسزززبت بزززه

  دکرزر نیمزا و هی زت    دانشگاه تهزران جنزاب آقزا    محررم یاستر

پردیس وموم جناب آقا  دکرر پیشد، اوضا  هی ت  رئیس ه راه،

 ،رئیوه، اوضا  هی زت وم زا شزاغل و بازنشوزره پزردیس ومزوم      

 .دهشور برگیار ش  تا ردوشنبه یازده  اردیبهشت در 

اویزاد شزعبانیه و    تبریزد  در ابر ا  ای  مراس  دکرر پیشد    

سزرادان  بیرگوار از دضزور ا  اسرادانبه  آم گویا و خو  معم  روز

ن ودنز  و مخرصزر     تقز یر  و بازنشوره در ای  مراس  پیشکووت

و مکرد پردیس وموم تو یح دادن . در ادامه مراس  دکرزر   مورد در

سزخنرانا   مخرمف ها نیما و پنج ت  از اساتی  بازنشوره دانشک ه

 .ن ودن 

 

 

ها و دسراوردها  برگییز ه پزهوه  و فنزاور  دانشزگاه     یافرهن ایشگاه 

گاه در کرابخانزه مرکزی  دانشز    13۹6اردیبهشزت   14لغایت  12تهران 

 .دسراورد در آن شرکت فعال داشت 9برپا ش  و پردیس وموم با ارائه 

 

 ها و دستاوردهاینمایشگاه یافته

 برگزیده پژوهش و فناوری 

https://arxiv.org/abs/1702.07137
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 تجلیل  مراسم برگزاری

 جانبازان و ایثارگراناز 

روز  مناسزبت  مراس  تجمیل از جانبازان و ایثارگران پردیس وموم به

ایززز  مراسززز  در . برگزززیار شززز  13۹6 اردیبهشزززت 16جانبزززاز 

رئزیس و   مشزاور  پردیس وموم، با دضور دکرر زرگزر،  پیرالها سال 

و ایثززارگر دانشززگاه، آقززا     شززاه  مزز یرکل امززور دانشززجویان  

و ایثزارگر دانشزگاه، دکرزر     شزاه   م یرکل امور معاون امیردوینا،

پردیس وموم و معاونی  ایشان، آقزا  دکرزر مهز و      رئیس پیشد

 .و ایثارگر پردیس وموم برگیار گردی  شاه  فررم یر د

 

 

    تبرید میشد با سعادت سزی  و  در ابر ا  مراس  دکرر پیشد 

ه چنزی  مزیشد   سا ر شهی ان دضزرت ابزا وبز ا... الحوزی  )ز( و     

دضرت ابوالفضل وباس )ز( و روز جانبزاز اههزار داشزت: تجمیزل از     

مقام جانباز  و جانبازان جنگ تح یما د اقل کار م کز  در برابزر   

. در ادامه، جموه پرس  و آن ه ه ایثار، گرشت و ف اکار  ما باش 

 پاسخ جهت بررسا مشکشت جانبازان و ایثارگران برگیار گردی .

 

هرانروی کارکنان دانشگاه ت همایش پیاده  

به میزبانی پردیس علوم   
 

 به مییبزانا پزردیس ومزوم،    رو  کارکنان دانشگاه تهران ه ای  پیاده

در پزردیس مرکزی  دانشزگاه تهزران      13۹6اردیبهشزت   26سه شنبه 

 برگیار ش 

ای  ه ای  بزه مناسزبت اویزاد شزعبانیه و در راسزرا  تزرویج ورز        

می  در بی  کارکنزان، بزا ه زت شزورا      ه گانا، ایجاد شور، نشاط و ا

شززورا  صززنفا  صززنفا پززردیس ومززوم، اداره کززل تربیززت بزز نا و  

رو ، مراسز   در پایان برنامه پیاده کارکنان دانشگاه برگیار ش . مرکی 

کشا و اه ا  جوایی صورت گرفت. سپس رئیس شزورا  صزنفا   قروه

کارکنان دانشگاه تهران بزه ن اینز گا از کارکنزان دانشزگاه از      مرکی 

زد ات دکرر ومییاده، معاون ادار  و مزالا پزردیس ومزوم بزه خزاطر      

 د ایت از ای  ه ای  تشکر و ق ردانا کرد.

 

 

جموه ا  با دضور رایین فرهنگا سفارت  13۹6بیور  اردیبهشت 

فرانوه آقا   وت و ریاست محررم پزردیس ومزوم، دکرزر پیشزد،     

معاون پهوهشا پزردیس، دکرزر مشزف  و روسزا  دانشزک ه هزا        

شی ا و فییید تشکیل ش . طا تواف  صورت گرفره قزرار شز  بزا    

برخزا پهوهشزگران    2018 یا 2017در سال ک د سفارت فرانوه 

بنام فرانوو  در دزوزه هزا  مخرمزف ومزوم پایزه بزرا  برگزیار         

سخنرانا، کارگاه و ه کار  ها  پهوهشا به پردیس ومزوم دوزوت   

 شون .

 

 یزن فرهنگی سفارت فرانسهدیدار را

http://utk.ir/news.aspx?id=7210
http://utk.ir/news.aspx?id=7210


 

                           

7 
 

نشریه پردیس 
 علوم

 بنشین رب لب جوی و گذر عمر ببین
 کاین اشارت ز جهان گذران ما را بس

  1396 بهار –)دوره جدید(  11 شماره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دومین جشنواره آموزش

اردیبهشزت   دومزی  جشزنواره آمزوز  پزردیس ومزوم در هجز ه         

تحصیشت تک یمزا پزردیس،   به ه ت معاونت آموزشا و  13۹6 ماه

دکرر ممد، در تا ر دهشور برگیار ش . ای  جشنواره بزا   خان  سرکار

آموز  پزردیس ومزوم    دیطه در فعال توان ن  و افراد از تق یر ه  

  .ها  ای  پردیس در بخ  آموز  برگیار ش برتری  انرخاب و

در ایزز  مراسزز  پززس از وززرض خیرمقزز م و خززو  آمزز گویا       

کرززر ممززد و ارائززه سززخنرانا توسززط آقززا  دکرززر  د خززان  توسززط

اسزراد   5برتزر آموزشزا و    اسزراد  7 دکرر دوینا، از وآقا  پیشد

برتزر   کارشزناس  2برتزر آموزشزا،    معزاون  آموزشا، فعال راهن ا 

 یر و اه ا  لزوح تقز  با  دانشجو  برتر پردیس وموم 29 آموزشا و 

موسزیقا بزه    ه ایا ق ردانا به و ل آم  و در انرهزا  برنامزه گزروه   

 هنرن ایا پرداخرن .  

 

 

 

 

 اساتید راهنمای فعال آموزشی:

 دانشکده نام و نام خانوادگی

 زیست شناسی احسان عارفیان

 ریاضی محمدباقر اسدی

 فیزیک هاجر ابراهیم

 شیمی علیرضا شاکری

 زمین شناسی سروش مدبری

 

 دانشجویان برتر به شرح زیر معرفی شدند:

خان  ها نگی  معافا، یگانه دبیبا، زهرا  از دانشکده شیمی:

 خاکپور و بنفشه ردی ا و آقا  ادوان د یه لو.

خان  ها نگی   :، آمار و علوم کامپیوتراز دانشکده ریاضی

جعفر ، سبا سقطچا، لیش بیابانا و آقایان مجربا فضایما، 

 صوفیانا، سی وما با باک و پ رام تی ور .

 انا مود ، مری  ایاز ، فاط ه خان  ها ماناز دانشکده زیست: 

کرمانا، مینا طموز، نادیا قرایا، سوده ایران پور، واطفه بابایا و 

 و دانیال ووگر . آقایان وما گمبابایا

خان  ها امینه محونا، زهرا کوشکورانا،  دانشکده فیزیک: از

 زهرا ابراهی  نراج و آقا  امی  مظفر .

خان  سپی ه میرربیع و آقا  شایان  از دانشکده زمین شناسی:

 آذر  ها.

 خان  ها فائیه موک   و پریوا تکمیفا. از گروه بیوتکنولوژی:

 

 

در این جشنواره برترین های آموزش پردیس علوم به شرح 

 زیر معرفی شدند: 
 

  معاون آموزشی برتر: 

 دکتر خسرو حسنی از دانشکده فیزیک

  کارشناسان برتر آموزشی:

ه شفیعی از دانشکده فیزیک و خانم مه لقا با خانم سکین

 انصاف از دانشکده زمین شناسی.
 

 اساتید برتر آموزشی: 

 

 دانشکده نام و نام خانوادگی

 زیست شناسی حمید مقیمی

 ریاضی رحیم زارع نهندی

 ریاضی محمد گنج تابش

 فیزیک مهدیار نورباالتفتی

 فیزیک یاسر عبدی

 شیمی فرناز جعفرپور

 زمین شناسی حسن پور جعفر
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 ها  نیانب  درباره نظر تبادل و تکامل زیورا، بحث"ه ای  

-نظریه تری  سررر از یکا اجر اوا پیام ها  و فموفا و وم ا

 در 13۹6سالاردیبهشت ماه  27و  26روزها  در  "وم ا ها 

 گردی . پردیس وموم دانشگاه تهران برگیار 

در ای  ه ای  دو روزه که با اسرقبال وشق ن ان ه راه بود، 

نام کرده و  شرکت کنن ه از طری  وبگاه ه ای  ثبت  160د ود 

 م وو دضور داشرن . 40

ای  ه ای  پس از تشوت آیاتا چن  از کشم اهلل مجی ، با 

سخنرانا جناب آقا  دکرر زینما، ریاست محررم دانشک ه زیوت 

شناسا، افرراح ش . دکرر زینما     خو  آم  گویا به 

مه انان، سخنانا موجی در مورد اه یت جایگاه تکامل در زیوت 

 اد ن ودن . شناسا ایر

  

 

روز دوم ه ای  با معرفا برنامه و سخنرانها از طر  دکرر مهریار 

نوب شروز ش . ابر ا دکرر وطا کالیراد سخنرانا خود را با امینا

ارائه دادن  و سپس دکرر الهه الها در  "خاسرگاه گونه ها"ونوان 

کردن . سخنرانیها  وصر با محوریت نگاه  صحبت " مارکیو "مورد 

تاریخا به وم  تکامل ادامه یافت که با سخنرانا دکرر امیرمح   

نخوری  "گ ینا از پهوهشک ه تاریخ وم  دانشگاه تهران با ونوان 

آغاز  "ماتکامل داروی  در سرزمی  ها  اسش رویارویا ها با نظریه

  دکررا  دانشک ه ش  و در ادامه آقا  ورفان خورو ، دانشجو

ورود "زیوت شناسا دانشگاه تهران، سخنرانا خود را با ونوان 

 ۹0ارائه کردن . و سپس ه ای  با مییگرد   "نظریه تکامل به ایران

کهفه ا ها  مرسوم در باب داروینیو  "ا  تحت ونوان دقیقه

 به پایان رسی . "نوی 

 همایش تکامل محیط زیست

 

برنامه روز اول ه ای  با معرفا برنامه و سخنرانها از طر  دکرر 

وما فرازمن  آغاز ش . دکرر ر ا ن رلو از دانشک ه زیوت شناسا 

فموفه "دانشگاه تهران نخوری  سخنرانا ه ای  را با ونوان 

ارائه ن ودن . سپس دکرر مه   صادقا از پهوهشگاه دان   "تکامل

به ایراد  "اسرراتهیها  پای ار تکامما"( در مورد IPM  )ها  بنیادی

سخنرانا پرداخرن . در بخ  وصر برنامه روز نخوت ه ای ، دکرر 

دو  میان ار  از بنیاد دک ت و فموفه و دکرر هاد  ص    از 

دانشگاه آزاد اسشما واد  وموم و تحقیقات به ترتیب در مورد 

نگاها فموفا به "و  "فاازخودگرشرگا تکامما از دی گاها فمو"

در پایان روز اول، مییگرد  سخنرانا کردن .  "معادله   پرایس

با دضور صادبنظران  "سطوح انرخاب طبیعا"وم ا دول محور 

 دقیقه برگیار ش . ۹0ای  دوزه به م ت 

 

اردیبهشت ماه، به مناسبت سالروز تول  دکی  و ر خیام از طر   28

 انج   ریا ا ایران، روز مما ریا یات نام گرار  ش ه است.

برنامه با سخنرانا دکرر شریفیان در تجمیل از دکرر اس اهلل آل بویزه   

ز اسززاتی  پیشکوززوت دانشززک ه ریا ززا( آغززاز گردیزز . در ادامززه   )ا

توسط دکرر یاسز ا    ABCسخنرانا و وما ریا ا با ونوان د س

 و دکرر قادرمرز  ارائه گردی .

 

روز ملی ریاضیاتمراسم بزرگداشت   

مراسززز  بیرگ اشزززت روز ممزززا   

ریا یات با دضور ج عا از اساتی  

دانشجویان در سزال  هشزررود     و

دانشززک ر ریا ززا، آمززار و ومززوم   

 کامپیوتر برگیار ش .
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از و ممت تجلیل از دانشجویان نمونه  

د و ایثارگر پردیس علوم شاه  

بزه  به ونوان اوضاء اصما و آقایان مهن س داج امینا و دکرر مشزف   

ونوان اوضاء وما الب ل انرخاب ش ن . ه چنی  دکرر سیامد یاس ا 

به ونوان بازرس و دکرر زینما به ونوان بازرس ومزا البز ل انرخزاب    

 ش ن .

در انرها  مراسز  تفزاه  نامزه بزی  بنیزاد ج یمزا ) بزه ن اینز گا         

ابراهی  ج یما( و بنیاد دامیان دانشگاه تهران )به ن این گا  مهن س

ر ک ره ا  رئیس هیأت م یره بنیاد دامیان دانشگاه( بزرا   آقا  دکر

اجرا  فزاز اول تع یزر و تجهیزی مزوزه جانورشناسزا پزردیس ومزوم        

میمیون تومان( به امضاء رسی .  350دانشگاه تهران )با اخرصاص مبمغ 

ه چنی  با اسرقبال کارمن ان و اوضا  هیأت وم زا پزردیس ومزوم،    

 س وموم توزیع ش . فرم ه یار  بنیاد دامیان پردی

طزا جموزه ا  در دفرزر    ه یمان با سزالروز آزاد سزاز  خرمشزهر،    

دانشجویان م راز شزاه   ریاست پردیس وموم، دکرر د ی  پیشد از 

)در مقطع کارشناسا: خان  هزا،   ،13۹5-۹6و ایثارگر سال تحصیما 

زهراسززادات موسززو  و زهززرا خززاکپور از دانشززک ه شززی ا و آقززا   

در مقطع کارشناسا   -ز دانشک ه زیوت شناسامصطفا یوسفیان ا

ارشزز  آقایززان ومیر ززا وییززی ،  آر  کولیونزز   و خززان  رافعززه    

اکبرشاها از دانشک ه شی ا( با اه اء لوح و جوایی تق یر و قز ردانا  

 ن ودن .  

 

اولین مجمع عمومی بنیاد حامیانبرگزاری   

پردیس علوم   
، اولی  مج ع و وما بنیاد دامیان پردیس 11/3/۹6روز شنبه مورخ 

وموم دانشگاه تهران، که با دضور دامیان پردیس وموم، هیأت موسس 

ای  بنیاد و ن این گان بنیاد دامیان دانشگاه تهزران در تزا ر دهشزور    

خابات هیأت مز یره بنیزاد   پردیس وموم برگیار ش . در ای  نشوت، انر

دامیان پردیس وموم برگیار گردی  و بر اساس آراء مزأخوذه اشزخاص   

 دقیقا و دقوقا زیر معرفا ش ن :
 

 دکتر پزشک

 دکتر مقاری

 بنیاد مصلی نژاد )نماینده مصلی نژاد(

 بنیاد جمیلی )نماینده جمیلی(

 دکتر علی زاده

 

 

 

 برترین های پردیس علوم 

  در جشنواره روز بین الملل

 ال مل دانشگاه تهران، اول تزا سزوم   بی  روز  هفر ی  جشنواره

در تززا ر وشمززه امینززا دانشززگاه تهززران بززا دضززور  13۹6 خززرداد

وموم، وزارت امور خارجه، سفرا، رایینان   مو و ن و مقامات وزارت

 ش . فرهنگا مقی  و اسرادان و دانشجویان غیرایرانا برگیار 

 :در ای  جشنواره 

دکتر ، دکتر رحیم پور بناب به عنوان مولف برتر بین المللی "

فریدبد در بخش چاپ کتاب بین المللی، دکتر گنجعلی پیش 

دکتر محمدی پناه موفق ترین مشااور  جهان،  علمی قراوالن

در  یحسان  محمد احمدی و الدین و آقایان جمال بین المللی

 "بخش برترین دانشجویان غیرایرانی

 وم به ونوان برگیی ه انرخاب ش ن .از پردیس وم 
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میزهتشکیل جلسه انتخاب نمایندگان هیأت م  

دانشگاه تهران پردیس علوم در  
 

 برگزاری کارگاه مباحث تئوری 
Dynamic Light Scattering  

 DLSو کار با دستگاه 

و کزار بزا    Dynamic Light Scattering  کارگاه مبادث ت زور  

با دضور مز رس فرانوزو  آقزا  بوتزون نزیکشس از       DLSدسرگاه 

نفززر از  30برگززیار شزز . در ایزز  کارگززاه    HORIBA شززرکت 

 DLSدانشگاهها  مخرمف کشزور بزرا  فراگیزر  کزار بزا دسزرگاه       

بزا ه زت    DLSدضزور داشزرن . دوره    HORIBAساخت شزرکت  

سزاوت   3بخز :  ریاست و معاونت پهوهشا دانشک ه شزی ا در دو  

 DLSساوت کار و ما و ن ونه گیر  با دسرگاه  3مبادث ت ور  و 

 برگیار ش . HORIBAساخت شرکت 

 بزا  و مزا  کار مردمه مربوطه سخنرانا ارائه و ت ور  جموه از پس

 مز ووی   سزو   از ش ه ارائه ها  ن ونه برا  آنالیی انجام و دسرگاه

 دسزرگاه  بزا  مخرمف هن ون ده د ود آن، خشل در که گردی  برگیار

 و ذرات گیر  سزایی  ان ازه برا  هایا ن ونه شامل که گردی  توت

 قابمیت دسرگاه ای  که است ذکر به  زم بود. ه چنی  زتا پرانویل

 هزا   از ن ونزه  کزه  باشز   ما دارا نیی را مولکولا وزن گیر  ان ازه

 ن اشت. در وجود مولکولا وزن گیر  ان ازه برا  ن ونه ا  موجود،

 جموه خات ه یافت. پاسخ و پرس  برگیار  با نیی کارگاه انرها 

جموه آشنایا با کان ی اها  پردیس وموم برا  شرکت در هفز ه ی   

خردادمزاه در   21در دانشزگاه تهزران روز یکشزنبه    دوره هیأت م ییه 

اوضا  محررمزا کزه از   ش . در ای  جموه تشکیل تا ر شهی  دهشور 

آقزا   " س وموم معرفا ش ه بودن  طر  دانشک ه ها  پنج گانه پردی

دکرر مقزار  )دانشزک ه شزی ا(، دکرزر سزیامد یاسز ا )دانشزک ه        

ریا ا(، دکرر وب الحوی  امینا )دانشک ه زمی  شناسا(، دکرر وما 

فرازمن  )دانشک ه زیوت شناسا(، دکرر د ی ر ا مشزف  )دانشزک ه   

 فییید(، دکرر ومیر ا سار  )دانشک ه زیوت شناسزا و خزان  دکرزر   

طزا سزخنرانا، سزواب  وم زا،      "فرزانه ش یرانا )دانشک ه شزی ا( 

. در ای  خود را در زمینه م یی  و داور  بیان کردن تجارب اجرایا و 

جموه آقایان دکرر مقزار  و دکرزر یاسز ا از کان یز اتور  انصزرا       

 دادن . ه چنی  در پایان جموه از دا ری  را  گیزر  بع زل آمز  و    

دسره از اوضا  محررم هیأت وم ا کزه بزه هزر    مقرر گردی  برا  آن 

 22دلیل نروانوره ان  در جموه مزرکور شزرکت ن اینز  روز دوشزنبه     

 13در دفرر دانشک ه فیییزد و از سزاوت    12الا  8از ساوت  خرداد 

ه ان روز در دفرر جرب هیأت وم ا پردیس وموم و روز سزه   15الا 

ور جهزت دریافزت   در دفرزر مزرک   12الا  8خرداد از ساوت  23شنبه 

شایان گفر  است که آقزا  دکرزر نزور      برگه را  دضور به رسانن .

 زنوز قبل از جموه انصرا  داده بودن .

با دضور رئزیس پزردیس و خزان      14خرداد ساوت  23روز سه شنبه 

دکرر سپهر، آقا  دکرر زارز نهن  ، آقا  دکرر الیاسا و آقزا  دکرزر   

با بیشرری  را  بزه ترتیزب زیزر    نفر  چهاررشی   آراء ش ار  ش  و 

 مشخص ش ن :

 دکتر علیرضا ساری -3            دکتر حمیدرضا مشفق -1

 دکتر علی فرازمند -4              دکتر فرزانه شمیرانی -2
 

 جلسه معرفی کاندیداهای پردیس علوم 

رای عضویت در هفدهمین دوره هیأت ممیزه ب

 دانشگاه تهران
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 سفرهای علمی

   از  بیوتکنولزوژ  دکرر سی امیر مروشا وضو هیأت وم ا دانشزک ه

انس بززی  کنفززرشززرکت در بززه منظززور  21/2/۹6لغایززت  17/2/۹6

بزه کشزور دان زارک       Data-driven Biotechnology ال مما

 کرد.سفر 

  دام   وضزو هیزأت وم زا دانشزک ه زیوزت شناسزا       جواد دکرر

شززرکت در هجزز ه ی  سزز پوزیوم بززی  ال ممززا بیولززوژ    جهززت

بززه کشززور کززره   6/3/۹6لغایززت  2/3/۹6از تززاریخ  اکرینومایوززرها

 سفر ن ود. جنوبا

 زمزی  شناسزا    هیزأت وم زا دانشزک ه    دکرر جعفردو  پور وضو

در مج زع   جهزت شزرکت   ۹6/3/28لغایزت   ۹6/3/18از تزاریخ   که

و ززوما انج زز  بززی  ال ممززا تونززل و کنگززره جهززانا تونززل بززه   

 ن ود.سفر  نروژ کشور

  از تزاریخ  ش یرانا وضو هیأت وم ا دانشزک ه شزی ا   فرزانه دکرر

  (extech2017)کنفرانسدر شرکت جهت ۹/4/۹6لغایت  6/4/۹6

 سفر کرد. به کشور اسپانیا

  مشف  وضو هیأت وم ا دانشک ه فییید از تزاریخ  د ی ر ا دکرر

جهززززززززت شززززززززرکت در    23/4/۹6لغایززززززززت 18/4/۹6

به    Neutronstars 50years after  Physics of  کنفرانس

 .سفر کرد کشور روسیه

    ریا زا، آمزار و    دکرر مرتضا امینا وضو هیزأت وم زا دانشزک ه

آل ززان و  RWTH بازدیزز  از دانشززگاه جهززت ومززوم کززامپیوتر

از تززاریخ  اسززپانیا  Santiego de Compostela دانشززگاه

لغایت  ۹6/4/23و از تاریخ  به کشور آل ان 22/4/۹6لغایت  ۹/4/۹6

 سفر کرد.  به کشور اسپانیا ۹6/5/5

    دکرر سیامد یاس ا وضو هیأت وم ا دانشک ه ریا زا از تزاریخ

شرکت در کارگاه ریا زا موسوزه    جهت 2/4/۹6لغایت  28/3/۹6

 رد.کپشسد به کشور آل ان سفر 

  دکرر سی مه   واوظ وشئا وضو هیأت وم ا دانشک ه فییید از

جهززت شززرکت در کنفززرانس    17/4/۹6لغایززت  3/4/۹6تززاریخ 

Trends in nanotechnology   و کنفزرانسPwders and 

grains 2017 سفر کرد. به کشور ایرالیا و فرانوه 

  سی مه   واوظ وشئا وضو هیأت وم ا دانشک ه فییید از دکرر

جهززت شززرکت در کنفززرانس    27/5/۹6لغایززت  8/5/۹6تززاریخ 
School and conference on fundamentals of 

quantum    transport   کرد.  سفر خواهبه کشور ایرالیا 

 انتصابات
 

   به   زینما وضزو محرزرم هیزأت وم زا دانشزک ه      دکرر آقا

زیوت شناسا پردیس وموم به م ت ید سال به ونزوان وضزو   

شناسا پزردیس ومزوم منصزوب     ه زیوتشورا  ارزیابا دانشک

 ش . 

  وضو محررم هیأت وم زا دانشزک ه    مه و دوی  دک  دکرر

 "م یر دفرر امور شاه و ایثارگر پردیس ومزوم "به ونوان  شی ا

 به م ت دو سال ت  ی  ش . 8/2/13۹6از تاریخ 

       آقا  دکرر ادوان سی  جعفزر  اولیزائا وضزو محرزرم هیزأت

پردیس وموم به ونزوان سرپرسزت   بیوتکنولوژ  وم ا دانشک ه 

 ش .دفرر اسرع اد درخشان دانشگاه، منصوب 

      آقا  دکرر د ی  پیشد وضو محررم هیزأت وم زا دانشزک ه

ریا ا، آمزار و ومزوم کزامپیوتر بزه مز ت سزه سزال از تزاریخ         

به ونوان وضو هیأت امناء موسوزه پهوهشزا توسزعه     1/12/۹5

 .ش وموم، فناور  و کاربردها  فضایا منصوب 

        آقا  دکرر شجاز الز ی  نیرومنز  وضزو محرزرم هیزأت وم زا

بزه   ۹/3/۹6دانشک ه زمی  شناسا به مز ت دو سزال از تزاریخ    

ونوان یکا از اوضا  شورا  آموزشا دانشک ه زمزی  شناسزا   

 ش .منصوب 

      آقا  دکرر دو  میرنهاد وضو محرزرم هیزأت وم زا دانشزک ه

ه ونزوان  بز  ۹/3/۹6زمی  شناسا بزه مز ت دو سزال از تزاریخ     

ن این ه بخ  پررولوژ  و زمی  شناسزا اقرصزاد  در شزورا     

تحصیشت تک یما و پهوهشا دانشک ه زمی  شناسزا منصزوب   

 ش .

     آقا  دکرر سرو  م بر  وضو محررم هیزأت وم زا دانشزک ه

بزه ونزوان    ۹/3/۹6زمی  شناسا بزه مز ت دو سزال از تزاریخ     

شزورا   ن این ه بخ  پررولوژ  و زمی  شناسزا اقرصزاد  در   

تحصیشت تک یما و پهوهشا دانشک ه زمی  شناسزا منصزوب   

 ش .

 ارتقاء مرتبه علمی

 ا نائل ش ه ان . در چن  ماه گرشره اساتی  ذیل به ارتقاء مرتبه وم

    تبرید بزه ایز  اسزاتی  گران ایزه از خ اونز  مرعزال توفیز         

روزافززیون ایشززان را در پیشززبرد اهزز ا  وم ززا دانشززگاه تهززران   

 آرزومن ی .

   آقا  دکرر ادوان سی جعفر  اولیائا نهاد وضو هیأت وم زا

 دانشک ه بیوتکنولوژ  به مرتبه دانشیار  ارتقاء یافرن .

  یر مروشزا وضزو هیزأت وم زا دانشزک ه      آقا  دکرر سزی ام

 بیوتکنولوژ  به مرتبه دانشیار  ارتقاء یافرن .

 

   خان  دکرر ناهی  اد    وضو هیأت وم ا دانشک ه فییید بزه

 مرتبه دانشیار  ارتقاء یافرن .
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مان در غ  فق ان پ ر  ه کار گراما فاطمه باقری با ان وه فراوان اطشز یافری  خان 

سور نشوره ان .     تومیت به ایشان، از خ اون  منان برا  آن  وییی خود به

 مردوم آمرز  و مغفرت و برا  بازمان گان صبر ج یل مو مت داری .

 

 تهیه و تنظیم: منیژه علیمردانی

 عکس از: احسان آیرملو

 تبریک

 اخبار کوتاه
 

کاه او   نیست ، بدین معنیولی تمامی افعالی که در زیر بکار میرود ماضی است

 دیگر در جمع ما نیست.
 

 

 

 

 

سکوتا سرشار در کشس ها  درس  طنزی  مزا انز اخت کزه گزوئا ت زاما ذهز         

ت گفره ها  خوی  زنجیر ما کرد. او در ت اما مرادل دان  دانشجویان  را در اسار

مطالب را با جیئیات کامل و با وشزقا   آموخرگا خود ه واره پیشرو و رتبه یک ا بود.

ژرفناک در ساخرار شخصیت وم ا خود مربمور ما کرد. ساخرار شخصیرا پر مهزر او  

پهوهشزا قزو  را در    هزا   نگاه ژر  و جورجوگر به آمییه ها  معرفرا بود که انگییه

تکرار مطالب  در سالیان دراز چون قطره ها  بزاران   دل دانشجویان  بر ما افروخت.

 بادم  و بردبار  بود به طور  که صبر و شکیبایا غال راو اسطور ت بود.وسرشار از طرا

در مقابم  ک  میآورد. او بیرر بود و از اهالا امروز بود و با ت اما اف  ها  باز نوبت 

 شت و ...دا

 تقویم زندگی

در شهر مشه  مرول  شز . و  مز رک کارشناسزا و     1336در سال  دکرر فرامی طوطا

کارشناسا ارش  خود را در رشره زمی  شناسا از دانشگاه تهران دریافت کرد. سپس در 

موف  به اخر م رک دکرر  پررولوژ  تجربا از دانشگاه اوپوا  سوئ  شز    1380سال 

ونوان اسرادیار پایه ید در پردیس وموم دانشگاه تهران مشزغول بزه    و در ه ان سال به

به مز ت   84معاون آموزشا دانشک ه وموم و از سال  83-85  کار ش . و  طا سالها

بزه مز ت سزه سزال      87دو سال بعنوان وضو شورا  آموزشا دانشک ه وموم و از سال 

بر وه ه داشت. و  در معاونت تحصیشت تک یما و پهوهشا دانشک ه زمی  شناسا را 

 18ت صادقانه خود تعز اد  به مرتبه دانشیار  ارتقاء یافت و در طول خ م 13۹5به   

 فارغ الرحصیل ن ود. را کارشناسا ارش  و ید دانشجو  دکرر  دانشجو 

افیزان و دوسزران و   رعمت بی ار  در ک ال نابزاور  اط ب 13۹5ل دکرر طوطا اواخر سا

 فت.ه کاران دارفانا را وداز گ

 رود  شاد و یاد  گراما باد.

پهوهشزا کز     -چهره آموزشزا  دکتر فرامرز طوطی

نظیر  در تاریخچۀ پردیس وموم بود. او آت  شوق به 

ت ریس و ارائه مطالب را در سطحا تحوزی  برانگیزی   

 ارائه ما کرد. لرت ارائه درس در او توصیف ناپریر بود. 

  دسززرگاهNMR (500 Mhz) شززک ه دان

شی ا به ریاسزت خزان  دکرزر جعفرپزور راه     

انزز از  شزز ه و در دززال دا ززر در دززال    

سرویس دها به دانشزجویان و پهوهشزگران   

ما باش . ای  دسرگاه قادر به طیف گیزر  از  

ترکیبات آلا در دالزت محمزول بزه صزورت     

 ، HNMRانززواز طیززف هززا  یززد بعزز   

CNMR  و ه چنززی  انززواز طیززف هززا  دو

و غیره... به منظور COSY، TOCSYبع   

 شناسایا ساخرار ترکیبات است.

  دکرر د ی  پیشد یک  خرداد ماه سخنرانا

در  "پزززارادوکس پارانززز و "تحزززت ونزززوان 

کزامپیوتر ارائزه    وموم دانشک ه ریا ا، آمار و

 ن ودن .

 

 

به  ،آقا  دوی  زراوت کاره کار ارج ن  

اون  منان افرخار بازنشورگا نائل ش ن . از خ 

برا  ایشان سشمرا و شادکاما آرزومن ی  و 

امی واری  که دوره بازنشورگا خود را به 

 .خوبا و خوشا سپر  ن این 

 تبریک


