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پدران و مادران مانپدران و مادران مانتقدیم به تقدیم به    
دعای خیرشاندعای خیرشانکه که    

  سرمایه تمام نشدنیسرمایه تمام نشدنی
......زندگی مان استزندگی مان است   

  

  
  ......خدایاخدایا

  تو،تو،چنان کن روزاهی عمرم رد انجام دادن کاری سپری شود هک چنان کن روزاهی عمرم رد انجام دادن کاری سپری شود هک 
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  در جمهوری اسالمی، در جمهوری اسالمی،     

  اید،اید،  هر جا که قرار گرفتههر جا که قرار گرفته

  جا را مرکز دنیا بدانیدجا را مرکز دنیا بدانید  همانهمان  

  ی کارها ی کارها   که همهکه همه  باشیدباشید  و آگاهو آگاه

  به شما متوجه استبه شما متوجه است



  بنویسیم؟بنویسیم؟« « کتاب سالکتاب سال»»چرا چرا   ::یادداشتیادداشت
 

گاه اهی کشور رد همه زمینه اهی آموزشی، ژپوهشی، علمی، رفهنگی و شود می  اهی دنیای جدید رد سطح جهانی و ملی محسوب آموزش عالی از وژیگی  رشد و توسعه مورد توهج و ... هک مستلزم آن است هک فضای دانش
 .ارزیابی رقار رگفته و همواره آرخین وضعیت آنها، آنچه هک بوده، هست و خواهد شد مورد رصد رقار گیرد

گاه شاهد» رد رعهص اهی " موفقیت اهی گوانگون اساتیدواعضای هیئت علمی، دانشجویان و حتی کارکنان" ضای خانواده زبرگ علمی وآموزشی کشور، همواره هب دلیل نیز هب عنوان یکی از اع  «دانشکده علوم اپهی دانش
از شکل گیری آن، مجموهع ای هب معرفی این نهاد  سال 00پس از گذشت مختلف آموزشی، ژپوهشی، علمی و رفهنگی مورد توهج رقار داشته است هک این کانون توهج، این رضورت را ایجاب نموده است هک 

گاهی رپداخته و ضمن بیان اتریخچه و معرفی ارکان و اعضای این دانشکده، زگارش کواتهی از فعالیت اهی صورت رگفته رد ره بخش را ربا گارش شده توسط خود کارکنان رد رفم اهی ارزشیابی"ساس دانش " زگارش اهی ن
 .ند ات گویای بخشی از فعالیت اه و زحمات خانواده دانشکده علوم اپهی رد راستای توسعه آموزش عالی باشدبیان نماید و بتوا

گارش نمود است هک رد آستاهن آغاز سال نو، رد 4931،  هب همت و یاری جمعی از دمریان، اساتید و کارکنان دانشکده همزمان با ماه اهی اپیانی سال "دانشکده علوم اپهی 4931کتاب سال " ، آغاز هب تدوین و ن
 .یافتانتشار  فضای رساهن ای و مجازیرد « کتاب الکترونیک» اقلب

کاری همه  زعزیانی هک رد تأمین محتوا، تدوینرد خاتمه الزم می دانیم از همدلی، همراهی و ه  گارش این  م کاران و زعزیان رگانقدر بابت اینکه نتوانستم « یادمان»و ن ما را یاری نموده اند، صمیماهن سپاسگزاری نماییم و از همه هم
تواانیی و خدمات این زعزیان بیش از پیش اییم و امید داریم رد سالهای آینده نیز با تداوم و تکمیل این رحکت، آنگوهن هک باید و شاید، بیان کننده گوهش ای  از زحمات و فداکاری اهیشان باشیم، عذرخواهی می نم

 .مورد ارزیابی و تقدری رقار گیرد
 ...ربایشان کاری ركده ایمماند هک  می« خشنودی خلقی» و «خدارضای »و رد این میان، تنها،  عبور می کنندشوند و اثنیه اهی گذران عمر شتابان  هب هم ازفوده می ماهها و سالهاگذرند،  روزاه می

...و توفیق از آن خداست  



  

  *حمیدرضا انعامی  *محمد اکبری تتکابنی  *میثم اصغرزاده *رامین احمدی  *پروین احمدی  *ندا ابراهیمیان 
  *روشنک پرتوی  *شهریار بیژنی  *بیات  مجید *زهرا بخشی  *آل محمد   سیده نفیسه *وحید ایزددوست 

سیدحمید  *اباذر حاج نوروزی  *فرزاد توتچی فتیدهی  *مسعود تقی زاده  * مرزآباد ابوالفضل تاری *جهانگیر پیام آرا 
  * علی اعظم خسروی *سارا خبازان  *مجید حسن پورعزتی  *محمد حبیبی  *حاجی سید جوادی 

 * رحیمی فردین * پور رحیم مهناز * فر رحمانی محمدصفی * رحمانی نصرت * رجبیان طیبه * آباد ملک دولتی اردشیر
  *سلمان سمیعی  *محمدرضا سعیدی  *هادی ساالرزاده  *بهنام زرپاک  *بهروز رئیسی  *مریم رمضانی  *ایرج رسولی 

  *علی عروجلو   *سمیرا طارمی  *پور  حسن صدری *الدین شریفی  حسام *حمید شاهیوندی  *امید سیدی  سید
 * کرمی منیژه * کامرانی اصغر * گل قهرمانی هاجر * قربانی علی * خواه قاسم کوروش * قادری فریبا * علیزاده رحیم

 * گرگری  موسوی لطیف سید * نیا  منعمی مصطفی * مددی نرگس *  محمدیان راضیه * کیانی حمیدرضا * کوهستانی صفیه * کریمی فرح

 * رشید یحیوی *نویدی   حمیدرضا *گلشن  اکبر نظری *نصرآزادانی   محمدعلی *علی گل نجفی  *ماسوله    اله مؤمنی سید حجت

  خانواده خانواده 
دانشکده علوم پایه دانشکده علوم پایه 

  دانشگاه شاهددانشگاه شاهد



  4931فهرست کتاب سال 
 دانشکده علوم پایه

 

 معرفی نامه 

 دانشکده علوم پایه دانشگاه شاهد نگاهی گذرا به 

 نمایه مرتبه علمی اعضای هیئت علمی دانشکده علوم پایه 

  دانشکده علوم پایه وضعیت تحصیلی کارکناننمایه 

  نمایه آماری دانشجویان شاغل به تحصیل دانشکده علوم پایه 

  دانشکده علوم پایه در یک نگاه و دانش آموختگاندانشجویان 

 کارنامه 

 حوزه ریاست 

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

 معاونت پژوهش و فناوری 

 معاونت پشتیبانی ومنابع انسانی 

 گروه آموزشی ریاضیات و کاربردها 

 گروه آموزشی زیست شناسی 

  علوم کامپیوترگروه آموزشی 

 گروه آموزشی فیزیک 



  4931فهرست کتاب سال 
 دانشکده علوم پایه

 
 افتخارنامه 

 اساتید نمونه دانشکده علوم پایه 

 کارکنان نمونه دانشکده علوم پایه 

 دانشکده علوم پایه پژوهشگران برگزیده 

 دانشکده علوم پایه شاگرد اول های 

 دانش آموختگان پذیرفته شده در مقطع کارشناسی ارشد 

 تصویر نامه 

 و در قاب تصویر دانشکده علوم پایه در گذر زمان 

  49پایه در سال کالسها، امتحانات، دفاعیات و برنامه های دانشکده علوم 

 نگاهی گذرا به فضاهای آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم پایه 

 ارتباط نامه 

 شماره های تماس کارکنان دانشکده علوم پایه 

 شماره های تماس اعضای هیئت علمی دانشکده علوم پایه 

 راههای ارتباطی با دانشکده علوم پایه 
 و... 



  

معرفی انهممعرفی انهم   



  

 آشنایی با 

دانشکده علوم پایه 

شاهددانشگاه   
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 ...به دانشکده علوم پایه دانشگاه شاهدنگاهی گذرا 

دو رشتهه زيستت شناستی    با جذب دانشجو در دو گروه آموزشی زيست شناسی  و رياضی در  9631دانشکده علوم پايه دانشگاه شاهد از سال 

آموزشی فيزيک نيز با جذب دانشجو در رشهه گرايش حالت جامتد در   گروه 9631در سال  .علوم جانوري و رياضی محض شروع به فعاليت نمود

  .مقطع کارشناسی فعاليت خود را آغاز کرد

رياضی محض، رياضی کاربردي، علوم کامپيوتر، رياضيات )رشهه  در مقطع کارشناسی  1در حال حاضر اين دانشکده در چهار گروه آموزشی و در 

بيوتکنولتوژي، زيستت جتانوري،    -ژنهيک، زيست شناسی سلولی مولکتولی -و کاربردها، فيزيک حالت جامد،زيست شناسی سلولی و مولکولی

بيوتکنولتوژي ميکروبتی،   -رياضی کاربردي، رياضی محض، ميکروبيولوژي، زيست فناوري)ه در مقطع کارشناسی ارشد رشه 8و ( زيست عمومی

رياضتی محتض، رياضتی کتاربردي،     )رشهه در مقطع دکهتري   5و ( فيزيولوژي گياهی، فيزيولوژي جانوري، فيزيک بنيادي و فيزيک حالت جامد

 . دانشجوي مشغول به تحصيل دارد( وژي گياهیميکروبيولوژي، بيوتکنولوژي ميکروبی، فيزيول

 

 :فضاهاي آموزشی و پژوهشی مناسبی به شرح زير برخوردار می باشدهم اکنون دانشکده علوم پايه از 

 :آزمايشگاه هاي گروه زيست شناسي 

  اتاق هرباريوم و )تحقيقاتی و ( آزمايشگاه هاي فيزيولوژي گياهی و زيست شناسی گياهی)مجموعه علوم گياهی که شامل دو بخش آموزشی

 .می باشد( اتاق کشت بافت گياهی

  اتتاق رفهتار   ) و تحقيقاتی ( آزمايشگاه هاي زيست شناسی جانوري، فيزيولوژي جانوري)مجموعه علوم جانوري که شامل دو بخش آموزشی

 .می باشد( Recoveryو  Stereotaxisشناسی، حيوانخانه، اتاق جراحی 

 .می باشد(و آزمايشگاه آناليز دسهگاهی  HPLCاتاق )و تحقيقاتی ( آزمايشگاه هاي شيمی عمومی، شيمی آلی)و بخش آموزشیمجموعه شيمی که شامل د

می ( آزمايشگاه هاي ژنهيک، سلولی، ايمونولوژي و آزمايشگاه بيوشيمی، مولکولی)مجموعه علوم سلولی و مولکولی که شامل دو بخش آموزشی 

 .باشد
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 و تحقيقاتی ( آزمايشگاه هاي شيمی عمومی، شيمی آلی)مجموعه شيمی که شامل دو بخش آموزشی( اتاقHPLC و آزمايشگاه آناليز دسهگاهی)می باشد. 

  می باشد( آزمايشگاه هاي ژنهيک، سلولی، ايمونولوژي و آزمايشگاه بيوشيمی، مولکولی)شامل دوبخش آموزشی مجموعه علوم سلولی و مولکولی که. 

 آزمايشگاه تحقيقاتی، اتاق )و تحقيقاتی( آزمايشگاه هاي ميکروبيولوژي، بيوتکنولوژي)مجموعه ميکروبيولوژي که شامل دو بخش آموزشی

 .می باشد( ژل و آزمايشگاه بيوتکنولوژيکشت سلول و بافت جانوري و اتاق مسهندسازي 

 آزمايشگاه هاي گروه فيزيک  

 .می باشد  و حالت جامد مکانيک، آزمايشگاه هاي گروه فيزيک شامل آزمايشگاه هاي فيزيک مدرن، اپهيک ، حرارت، الکهريسيهه

 سايت هاي دانشکده 

، اتاق ها کليه آزمايشگاه در کنار اين سايهها،  .عدد کامپيوتر  است 35حوزه فناوري دانشکده، چهار سايت کامپيوتري در اخهيار دارد که شامل 

برخوردار می  تاپ کامپيوتر و تعداد معهنابهی لپ 36 ها و پرينهر می باشد از بيش از تاپ کامپيوتر، لپهاي  اساتيد و کارکنان که شامل دسهگاه

می  از قبيل پرينهر، اسکنر و همچنين نرم افزارهاي آموزشی هيزات جانبیرايانه و تج 19سايت تحصيالت تکميلی دانشکده مجهز به  . باشند

مجهز نيز و سايت علوم کامپيوتر می باشد رايانه و انوع نرم افزارهاي آموزشی و کارگاه پايگاه داده ها  63مجهز به نيز سايت کارشناسی  باشد و 

 .ع نرم افزارهاي آموزشی می باشداانو داراي رايانه 8به 

 دانشکده نگيفضاهاي آموزشي، پژوهشي و فره ديگر 

شجويان عالوه بر اين دانشکده داراي يک سالن آمفی تئاتر مجهز به سيسهم سمعی و بصري، اتاق مطالعه برادران و خواهران، کهابخانه، اتاقهاي دان

 .نيز می باشد... ، دفهر انجمن علمی و(شهيداحمدي روشن)دانشجويیدکهري، اتاق شورا، اتاقهاي مديران گروه رياضی و علوم کامپيوتر، پايگاه بسيج 

 

 

 ...نگاهی گذرا به دانشکده علوم پایه دانشگاه شاهد
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 گروه آموزشی استاد دانشیار استادیار جمع

 زیست شناسی 2 2 مربی0+  5 01

 ریاضی * 2 8 01

 فیزیک * * 7 7

 علوم کامپیوتر * 3 2 5

 جمع 2 7 23 32

 وضعیت تحصیلی آقا خانم جمع
 دانشجوی دکتری 0 3 4

 کارشناس ارشد 3 4 7

 دانشجوی کارشناسی ارشد 3 * 3

 کارشناس 0 3 4

 دانشجوی کارشناسی 2 * 2

 جمع 01 01 22

 نمایه مرتبه علمی اعضای هیئت علمی دانشکده علوم پایه

 دانشکده علوم پایه وضعیت تحصیلی کارکناننمایه 
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 دانشجویانتعداد 
 براساس گزارش دریافتی

 (22/02/44)از سامانه ناد  

 دکتری تخصصی کارشناسی ارشد کارشناسی

ش ناد جمع کل

 هتوخآم

شاغل به 

 تحصیل

ش ناد

 هتوخآم

شاغل به 

 تحصیل

ش ناد

 هتوخآم

شاغل به 

 تحصیل

 1981 51 5 041 032 411 0012 دانشکده علوم پایه

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 و مقطعگروه  کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری جمع  آقا خانم

 زیست شناسی 054 57 20 232 43 084

 ریاضی 85 012 35 222 55 017

 فیزیک 78 37 * 005 38 77

 علوم کامپیوتر 83 * * 83 44 34

 جمع 422 182 52 252 212 472

 آماری دانشجویان شاغل به تحصیل دانشکده علوم پایه نمایه 

 و دانش آموختگاندانشجویان 
 دانشکده علوم پایه در یک نگاه 
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 علوم کامپیوتر فیزیک ریاضی زیست شناسی

154 

85 
78 83 

57 

102 

37 

0 

21 
35 

0 0 

 دانشجویان شاغل به تحصیل به تفکیک مقطع و رشته

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

35% 

34% 

18% 
13% 

 وضعیت دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشکده علوم پایه

 علوم کامپیوتر فیزیک ریاضی زیست شناسی

210 

472 

 خانم آقا

 درصد جنسیت دانشجویان شاغل به تحصیل

 خانم آقا

 انتهای
معرفی نامه  

دانشکده 
 علوم پایه



 

کارانهمکارانهم   
 



  

حوزه ریاست 

 دانشکده علوم پایه
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 دانشکده علوم پایه حوزه ریاستساختار 

 رئیس دانشکده علوم پایه

معاون پژوهش و 
 فناوری

 معاون آموزشی و
 تحصیالت تکمیلی 

 معاون اداری و مالی

 رئیس دفتر
 حوزه ریاست 

 گروه های آموزشی شوراهای دانشکده



 

 

 00 

 

  ایرج رسولیایرج رسولیآقای دکتر آقای دکتر 
 دانشگاه شاهد دانشکده علوم پایه رئیس

 زیست شناسیآموزشی عضو هیئت علمی گروه 
 بمبئی هندوستاناز دانشگاه  میکروبیولوژیدکترای 

  82پایه  استاد
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  ؛دريافت و ارسال نامه هاي دانشکده و تنظيم کارتابل رياست دانشکده 

 ؛تشکيل بايگاني هاي پرسنلي و ستادي دانشکده 

 ؛دانشکده پيگيري مکاتبات و موارد ارجاعي و نتظيم مالقات ها و جلسات داخلي و خارج از 

 ؛پاسخگويي ارباب رجوع و راهنمايي آنها 

 ؛افوق با کارکنان و مراجعينبرقراري ارتباطات تلفني و حضوري م 

 ؛هماهنگي برگزاري جلسات شوراهاي دانشکده 

 ؛پيگيري دستورات و امور محوله از بخشهاي مختلف دانشکده و ساختمان مرکزي 

 ؛آشنايي کافي با مقررات اداري و تايپ نامه هاي اداري 

 ؛آشنايي با نرم افزارهاي مختلف رايانه اي جهت انجام امور اداري 

 

 

 رئوس فعالیتهای انجام شده توسط 
 مسئول دفتر حوزه ریاست دانشکده علوم پایه

 هادی ساالرزادهآقای 
 مسئول دفتر حوزه ریاست

 همکاری با دانشگاه شاهد از 

52/6/1731  

 
 

انتهای 
گزارش 

 حوزه ریاست



  

 معاونت آموزشی

و تحصیالت تکمیلی   



 

 
 41 

  

 ساختار معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی 
 دانشکده علوم پایه

معاون آموزشی و 
 تحصیالت تکمیلی

کارشناس مسئول 
 آموزشی و

 تحصیالت تکمیلی 

کارشناس آموزشی 
 و تحصیالت تکمیلی

کارشناس آموزشی 
(مقطع کارشناسی)  
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  آقای دکتر محمد علی نصرآزادانیآقای دکتر محمد علی نصرآزادانی
 معاون آموزشی وتحصیالت تکمیلی دانشکده علوم پایه

 عضو هیئت علمی گروه ریاضیات وکاربردها  
 جبر -گرایش ریاضی محض 

 دکترای ریاضی محض از دانشگاه شهید باهنر کرمان
 72استادیار پایه 
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 انجام امور آموزشی و تقسیم امور و نظارت بر حسن انجام کار کارشناسان آموزش 
 نظیم قرارداد حق التدریس اساتید دانشکده 
 پیگری امور آموزشی که از سوی اداره کل آموزش دانشگاه ابالغ می گردد 
 تهیه آمار و گزارش کلیه پارامترهای آموزشی دانشکده 
 انجام امور فارغ التحصیالن 
 برنامه ریزی کالسها و کالس بندی و اطالع رسانی به تمامی اساتید و دانشجویان 
 سرویس دهی وسایل کمک آموزشی دانشکده 
 ت و تایید و قفل آنثبت نمرا 
 تهیه لیست حضور و غیاب 
 تهیه لیست نمرات 
 کار توسط مراقبین مبرنامه ریزی امتحانات و برگزاری ان و نظارت بر حسن انجا 
 پیگری دریافت سواالت امتحانی، تحویل پاسخنامه به اساتید و اخذ لیست نمرات 
 صدور گواهی اشتغال دانشجویان دانشکده 
  مربوط به دفاعیات و آزمون جامع در مقاطع تکمیلینظارت بر انجام امور 
 پاسخ گویی حضوری و تلفنی دانشجویان و اساتید و معاون محترم آموزشی 
 نظارت و ارسال ایمیل گروهی به اساتید و دانشجویان 
 صدور گواهی تدریس 
 اعتبار سنجی و بررسی وضعیت دانشجویان پس از انتخاب واحد 
 نامه ها در کارشناسی ارشد و دکتری بررسی و نظارت در امور پایان 
 سرپرستی امور آموزشی دانشکده 

 رئوس فعالیتهای انجام شده توسط 
 اکرشناس مسئول آموزش و تحصیالت تکمیلی

 آقای کوروش قاسم خواه
 کارشناس مسئول 

 آموزشی وتحصیالت تکمیلی
 دانشجوی کارشناسی ارشد

مهندسی صنایع گرایش  
 مدیریت سیستم بهروری

 همکاری با دانشگاه شاهد از 

 
42/6/0831  
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 آمار و گزارش کلیه پارامترهای آموزشی دانشکده 

 انجام امور فارغ التحصیالن 

 کمک دربرنامه ریزی کالسها و کالس بندی 

 سرویس دهی وسایل کمک آموزشی دانشکده 

 ثبت نمرات و تایید و قفل آن 

 تهیه لیست حضور و غیاب 

 تهیه لیست نمرات 

  دربرنامه ریزی امتحانات و برگزاری انکمک 

 صدور گواهی اشتغال دانشجویان دانشکده 

 پاسخ گویی و حل مشکالت آموزشی دانشجویان دانشکده 

 انجام انتخاب واحد 

 تعریف دروس در سیستم آموزشی ناد 

 ارائه و تغییر تعریف دروس در سیستم ناد در زمان حذف و اضافه 

 انجام حذف و اضافه 

 طراریانجام حذف اض 

 صدور صورت جلسات امتحانات 

 رئوس فعالیتهای انجام شده توسط 
 ( مقطع اکرشناسی)اکرشناس امور آموزش 

  ی کارشناس مقطع انیدانشجو یراهنما دفترچه یساز یینهاتکمیل درخواستهای 

 یارشناسراحل فارغ التحصیلی مقطع کم تمیالگور یروزرسان به 

  مجوز اخذ از پس انیدانشجو اضافه و حذف و واحد انتخاب خاص موارد انجام 

 اضافه و حذف و واحد انتخاب از پس انیدانشجو تیوضع یاعتبارسنج  

 ترم انیپا نمرات ستیل و ابیغ و حضور ستیل هیته 

 49 یدکتر یها مصاحبه و پرونده لیتشک 

 499 و 439 مسالین انیپا امتحانات یبرگزار در نظارت و حضور 

 انیدانشجو یبرا لیتحص به اشتغال یگواه صدور 

 پاسخشان یریگیوپ یونیاتوماس یها نامه سیشنویپ وارسال میتنظ 

 مدعو دیاسات یبرا سیتدر یگواه صدور 

 یافتیدر یها لیمیا به پاسخ و انیدانشجو به یفرد و یگروه صورت به لیمیا ارسال 

 معوقه یها پاسخ و ها نامه یریگیپ 

 یدرخواست موارد درخصوص یآموزش یها گروه به یده گزارش 

 مربوط یها فرم لیتکم در عیتسر درخصوص انیدانشجو به گسترده یرسان اطالع  

 موارد و دانشکده انیدانشجو به یتلفن و یحضور ییگو پاسخ 

 یآموزش محترم معاونت دستورات و محترم دیاسات یدرخواست

 

 خانم فریبا قادری
 کارشناس آموزشی

 (مقطع کارشناسی)

 کارشناس ارشد مدیریت
 گرایش مدیریت شهری

 همکاری با دانشگاه شاهد از 

 
 41/3/0834  
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 لیتکم درخصوص یلیتکم التیتحص انیدانشجو ییراهنما و یریگیپ 
 ...و پروپوزال موضوع، راهنما، استاد نییتع یها فرم

 یها یهماهنگ و دعوتنامه دفاع، مجوز صدور از انیدانشجو دفاع امور انجام 
 ...و نمره ستیل ها، یگواه صورتجلسات، با همراه دفاع پوشه لیتشک تا یادار

 دانشکده یلیتکم التیتحص یشورا و گروه مصوب یها نامه انیپا اطالعات ورود  

 انیدانشجو جامع آزمون یبرگزار درخصوص الزم یها یهماهنگ انجام 
 دیاسات از سواالت اخذ ،یرسان اطالع مجوز، اخذ ها، ینگار نامه از اعم یدکتر

 ...و صورتجلسه لیتکم ،یشفاه و یکتب یآزمونها بر نظارت ممتحن، و راهنما

 یدکتر پروپوزال از دفاع جلسات یبرگزار درخصوص الزم یها یهماهنگ انجام 
 ...و دفاع محل یهماهنگ صورتجلسات، و دفاع پوشه لیتشک دعوتنامه، صدور لیقب از

 رساله نامه، انیپا دفاع جلسات یداور الزحمه حق یمال یها فرم میتنظ 
 ...و یدکتر پروپوزال جامع، آزمون ،یدکتر

 قیتطب فرم لیتکم ،یکل کارنامه اخذ از اعم النیالتحص فارغ امور انجام 
 ...و یلیالتحص فارغ اطالعات ورود واحد،

 آن یگانیبا و  دییتا ان،یدانشجو نمرات ثبت 

 نمرات ستیل اخذ و دیاسات به پاسخنامه لیتحو ،یامتحان سواالت افتیدر یریگیپ 

 ارشد یکارشناس مقطع انیدانشجو یراهنما دفترچه یساز یینها 

 هماهنگی جلسات شورای آموزش دانشکده و تنظیم صورتجلسات 

 دیجد یفرمها افزودن و یروزرسان به و نامه انیپا یفرمها یروزرسان به 
 ...و دفاع پوشه ستیل چک د،یاسات حضور یگواه دفاع، از بعد امور کاربرگ مانند

 

 رئوس فعالیتهای انجام شده توسط 
 اکرشناس امور آموزش و تحصیالت تکمیلی 

 مجوز اخذ از پس انیدانشجو اضافه و حذف و واحد انتخاب خاص موارد انجام 

 اضافه و حذف و واحد انتخاب از پس انیدانشجو تیوضع یاعتبارسنج  

 ترم انیپا نمرات ستیل و ابیغ و حضور ستیل هیته 

  49تشکیل پرونده و انجام فرایندهای مصاحبه های دکتری 

 499و  439 مسالین انیپا امتحانات یبرگزار در نظارت و حضور 

 انیدانشجو یبرا لیتحص به اشتغال یگواه صدور 

 شانپاسخ یریگیوپ یونیاتوماس یها نامه سیشنویپ وارسال میتنظ 

 مدعو دیاسات یبرا سیتدر یگواه صدور 

 ابالغ تصویب موضوع وپروپزوال های دانشجویان به اساتیدراهنما 

 به پاسخ و انیدانشجو به یفرد و یگروه صورت به لیمیا ارسال 
 چاپار سامانه در یافتیدر یها لیمیا

 آنان نمره که ییها نامه انیپا شدن یینها درخصوص یریگیپ 
 باشند یم دفاع از پس ماهه9 مهلت یدارا و است نشده اعالم

 معوقه یها پاسخ و ها نامه یریگیپ 

 یدرخواست موارد درخصوص یآموزش یها گروه به یده گزارش  

 در عیتسر درخصوص انیدانشجو به گسترده یرسان اطالع 
 یدکتر رساله و ارشد یکارشناس نامه انیپا به مربوط یها فرم لیتکم

 موارد و دانشکده انیدانشجو به یتلفن و یحضور ییگو پاسخ 
 یآموزش محترم معاونت دستورات و محترم دیاسات یدرخواست
  دانشکده علوم پایه دانشگاه شاهد 9349مدیریت نگارش کتاب سال 

 

آقای فرزاد 
 توتچی فتیدهی

 کارشناس آموزشی
 و تحصیالت تکمیلی

  کارشناس ارشد
 حقوق جزا و جرمشناسی

 همکاری با دانشگاه شاهد از 

 
 03/3/0834  
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 مراجعه کننده ...مراجعه برای

 اطالع از زمان بندی و تقویم آموزشی

 دانشجویان

 انجام و یا اصالح انتخاب واحد و حذف و اضافه

 توضیح درخصوص چرایی عدم انجام امور آموزشی درزمان بندی خاص خود

 ...حذف اضطراری و تکمیل فرم های درخواست مرخصی، مهمانی، حذف درس،

 غ التحصیلیرتطبیق واحد دروس گذارنده شده و انجام امور فا

 اعالم و یا اصالح آدرس ایمیل و شماره تماس

 ...دریافت فرم های اعالم آمادگی دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد، پروپوزال دکتری، آزمون جامع و

 انجام امور بعد از دفاع از پایان نامه

 دریافت لیست نمره سمینار و پروژه

 دریافت گواهی اشتغال به تحصیل

 طرح درخواست های موردی و خاص

 تأیید و امضای قرارداد حق التدریس

 دریافت گواهی تدریس اساتید

 آناندریافت صورتجلسات دفاع های انجام شده به راهنمایی و مشاوره 

 سایرین ...حضور یا عدم حضور اساتید، پرسیدن آدرس، شماره تماس دیگران، دریافت بن تکثیر و

  نمایه مراجعات به آموزش دانشکده علوم پایهنمایه مراجعات به آموزش دانشکده علوم پایه
  ...(...(حضوری، تلفنی ، ایمیلی وحضوری، تلفنی ، ایمیلی و))



 

 
 02 

نیمسال 

 تحصیلی

فصل های 

 4931سال 
 بازه فعالیت آموزشی فرایند آموزشی

130 
 بهار

 9349فروردین  439نهایی سازی نمرات نیمسال 

 9349فروردین  اخذ مجوز برگزاری ازمون جامع دکتری

 41/2/41الی  41/2/41 439نیمسال  حذف اضطراری

 9349خرداد  91و  99و  99 9349مصاحبه متقاضیان ورودی مقطع دکتری 

 1/1/41الی  41/3/41 439امتحانات پایان نیمسال برگزاری 

 9349خرداد  برگزاری دفاعیات پروپوزال های دکتری

 تابستان

 49شهریور  92و  91: شفاهی+  49شهریور  9و  3: کتبی (9349نوبت شهریور ) 439 برگزاری آزمون جامع دکتری

 99/6/9349تا  92/9/9349از  439برگزاری دفاعیات پایان نامه کارشناسی ارشد نیمسال 

114 

 9349مرداد و شهریور  499برنامه ریزی نیمسال 

 44/1/41الی  7/13/41 499انتخاب واحد نیمسال 

 93/6/9349 9349 مهر ثبت نام ورودی های

 39/6/49الی  92/6/49 499حذف و اضافه 

 

49314931سال سال   تقویم فعالیت های آموزشی و تحصیالت تکمیلیتقویم فعالیت های آموزشی و تحصیالت تکمیلی   
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نیمسال 

 تحصیلی

فصل های 

 4931سال 
 بازه فعالیت آموزشی فرایند آموزشی

114 
 پاییز

 9349مهر  499اعتبار بخشی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال 
 9349مهر  499برنامه ریزی کالس ها و تقویم هفتگی نیمسال 

 9349آبان  9342اعالم ظرفیت پذیرش ورودی سال 
 41/4/41الی  41/4/41 499نیمسال  حذف اضطراری

 9/9/49الی  92/3/49 499برگزاری امتحانات پایان نیمسال 
 9349آذر و دی  499برنامه ریزی نیمسال 

 9349پاییز و زمستان  برگزاری دفاعیات پروپوزال های دکتری 

 زمستان

 96/91/9349 9349 "تکمیل ظرفیت"مصاحبه متقاضیان ورودی دکتری  
 1/99/9349تا  99/6/9349از  499برگزاری دفاعیات پایان نامه کارشناسی ارشد نیمسال 

 499همزمان با امتحانات پایان نیمسال  گزارش گیری معدل برای المپیادهای علمی

110 

 1/99/49الی  3/99/49 499انتخاب واحد نیمسال 
 9349بهمن  499برنامه ریزی کالس ها و تقویم هفتگی نیمسال 

 49بهمن و اسفند  499اعتبار بخشی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال 
 49اسفند  92: شفاهی+  49اسفند 99و  91: کتبی (9349نویت اسفند ) 499برگزاری آزمون جامع دکتری نیمسال 

 499پس از ثبت و تأیید تمامی نمرات نیمسال  499نهایی سازی نمرات نیمسال 
 9349اسفند  499اعالم اسامی دانشجویان ممتاز نیمسال 

 9349اسفند  اعالم آمار دانشجویان واجد شرایط استعداد درخشان

49314931فعالیت های آموزشی و تحصیالت تکمیلی سال فعالیت های آموزشی و تحصیالت تکمیلی سال تقویم تقویم    



 

 
 00 

 
 

 مهمترین موارد بحث شده و مصوبات آن
تاریخ 

 برگزاری

نوبت 
 جلسه

  تغییرات جدید در آیین نامه جدید کارشناسی مصوب وزارت علومبیان 
  دروس به شیوه مجازی از طرف دانشگاه% 91درخواست اعضای شورای مبنی بر تدوین آیین نامه اجرای 
 موافقت با درخواست گروه علوم کامپیوتر با راه اندازی دوره کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر 
 اوره چندنفراز اعضای هیئت علمی دانشکده علوم پایه در خارج از دانشگاه شاهدموافقت با قبول راهنمایی و مش 

 (مورد 1)گروه ریاضی : تصوبب موضوع طرحواره دانشجویان کارشناسی ارشد 

 اول 41/2/41

  آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معاون  99/9/49برای تصویب دروس ویژه و اخذ کد با استناد به بخشنامه بخشنامه اجرایی اقدام گروه های آموزشی
 (مندرج در سایت معاونت آموزشی وزارت)درخصوص تفویض اختیار به دانشگاه ها برای استفاده از سرفصل مصوب دانشگاه های گروه یک

  تحقیقات و فناوریوزارت علوم 99/99/9349شیوه نامه تدوین شده توسط اداره کل آموزشی درخصوص اجرای آیین نامه جدید کارشناسی مصوب ، 
 طرح درخواست اعضای شورا برای محاسبه امتیازهای پژوهشی مربوط به ارتقاء و ترفیع براساس اطالعات سایت پژوهشی 
 لیدرخواست راه اندازی یا تکمیل آزمایشگاههای مرتبط با رشته زیست فناوری باتوجه به تغییر سرفصل ونامتناسب بودن امکانات آزمایشگاهی فع 
 ظرات مدیران گروه های آموزشی درخصوص ضرایب دانشگاهها برای جذب استعدادهای درخشان کارشناسی ارشدتأییدن 
 (مورد 99)گروه ریاضی : تصوبب موضوع طرحواره دانشجویان کارشناسی ارشد 

 دوم 41/40/41

  کارشناسی با کارشناسی ارشد و الزام گروه به اخذ دروس جبرانیگرایش مقطع -معاون آموزشی دانشکده درخصوص تفسیر مفهوم تجانس رشته یا رشتهاستعالم 
 از شورای آموزشی دانشگاه( ولو در حالت تجانس)
 (مورد 2)گروه ریاضی  :تصوبب موضوع طرحواره دانشجویان کارشناسی ارشد 

 سوم 44/40/41

  9349ارائه گزارش آمار درخواستها و پذیرش دانشجویان ورودی 
 ؛499و حدنصاب الزم برای تشکیل آنها در نیمسال  بررسی جمعیت کالس ها 
  93الی  99از ساعت  93/1/49برگزاری جشن معارفه دانشجویان جدیدالورود کارشناسی در روز دوشنبه، 

 موافقت با قبول راهنمایی و مشاوره چندنفراز اعضای هیئت علمی دانشکده علوم پایه در خارج از دانشگاه شاهد 
  علوم کامپیوتر درخصوص کم کیفیت بودن کامپیوترهای سایت فنیاقدام فوری مدیرگروه 

 (مورد99)، گروه فیزیک (مورد9)گروه ریاضی : تصوبب موضوع طرحواره دانشجویان کارشناسی ارشد 

 چهارم 40/40/41

  نمایه مصوبات شورای آموزشی و تحصیالت تکمیلی نمایه مصوبات شورای آموزشی و تحصیالت تکمیلی 
  49314931دانشکده علوم پایه در سال دانشکده علوم پایه در سال 
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 مهمترین موارد بحث شده و مصوبات آن

تاریخ 

 برگزاری

نوبت 

 جلسه

 ؛سازی قابلیت مشاهده کارنامه دانشجویان در سامانه ناد برای عملی کردن نظارت استاد راهنما بر کم و کیف فعالیت های آموزشی دانشجو طرح درخواست اعضاء شورا، مبنی بر فعال  
 تعیین نحوه احتساب امتیاز فعالیت استادان راهنما در آئین نامه ترفیع توسط معاون آموزشی دانشگاه 
  ارتقا و راه اندازی رشته های تحصیلیدر ( هفت گانه)تعیین مالک و عوامل موثر 
 (مورد9)گروه زیست شناسی: موضوع طرحواره دانشجویان دکتری 

 پنجم 44/44/41

  اسفند هر سال، آذر، در تیر 49برگزاری آزمون جامع دکتری برای متقاضیان قبل از ورودی 
  علمی در خارج از دانشگاه، قبل از تصویب در دانشگاه مقصداخذ مجوز از شورای دانشکده درخصوص فعالیت های آموزشی و پژوهشی اعضای هیئت 
 موافقت با قبول راهنمایی و مشاوره چندنفراز اعضای هیئت علمی دانشکده علوم پایه در خارج از دانشگاه شاهد 

 (مورد9)گروه ریاضی: موضوع طرحواره دانشجویان دکتری 

 ششم 0/44/41

  چندنفراز اعضای هیئت علمی دانشکده علوم پایه در خارج از دانشگاه شاهدموافقت با قبول راهنمایی و مشاوره 

 (مورد9)گروه ریاضی : تصوبب موضوع طرحواره دانشجویان کارشناسی ارشد 
 هفتم 1/44/41

  92/3/9342لغایت  92/9/9342به علت تالقی با ماه مبارک رمضان، از  9342تغیر زمان برگزاری آزمون جامع دکتری تیرماه  
 ضرورت اخذ اولین درس پروژه برای هر عضو هیئت علمی با تأیید مدیر گروه و برای بار دوم با موافقت شورای گروه مربوطه 
 طرح مشکالت دروس عمومی از قبیل تفکیک جنسیت در ارائه دروس عمومی و پیگیری آن توسط معاون آموزشی دانشکده 
 یکشنبه و سه شنبه باتوجه به ازدحام ارائه کالس های دانشکده در این دو روز؛ تعیین حداکثر تعداد کالس مجاز هر گروه در روزهای 
  یا استفاده از فضاهای آموزشی موجود 91الی  92درخواست از ستاد دانشگاه درخصوص رفع بعضی از محدودیت ها مثل ارائه کالس ها در ساعت 
  پایان نامه ها و اخذ تدابیر الزم جهت جلوگیری انعکاس نامطلوب دانشگاهدرخواست از ستاد دانشگاه درخصوص پرداخت به موقع حق داوری 
 (مورد 3)گروه ریاضی : تصوبب موضوع طرحواره دانشجویان کارشناسی ارشد 
 (مورد 6)گروه ریاضی: تصوبب موضوع طرحواره دانشجویان دکتری 

 هشتم 20/44/41

  ؛499نیمسال بررسی جمعیت کالس ها و حدنصاب الزم برای تشکیل آنها در 

  نامه جدید دکتری مصوب وزارت علوم؛ متقاضیان ورودی مقطع دکتری براساس آیین "حدنصاب سنجش علمی"بررسی 
 نهم 40/42/41

  نمایه مصوبات شورای آموزشی و تحصیالت تکمیلی نمایه مصوبات شورای آموزشی و تحصیالت تکمیلی 
  49314931دانشکده علوم پایه در سال دانشکده علوم پایه در سال 
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 مالحظات، 
 پیوست ها و نحوه اجرا

 مقطع موضوع شرح اقدامات توسط گروه آموزشی

 در آغاز دوره تحصیل آنان تعیین استاد راهنمای هر ورودی  به معاونت آموزشی طی نامه رسمی 
تعیین اساتید راهنمای 

 دانشجویان
 کارشناسی

 تکمیل فرم گزارش مصاحبه
ارزیابی پرونده های متقاضیان استعداد درخشان برگزاری جلسه با اساتید گروه جهت 
 و تنظیم صورتجلسه نهایی کارشناسی ارشد

پذیرش دانشجوهای 
 استعداد درخشان

 فارغ التحصیلی دانشجویان تأیید و امضای گزارش فارغ التحصیلی فارغ التحصیلی فرم گزارش 
 (f9) انتخاب استاد راهنما براساس جدول ظرفیت بندی اساتید گروه  دانشجویانراهنمای  اساتید تعیین فرم تعیین استاد راهنمای مسئول 

کارشناسی 
 ارشد

(f9) تعیین موضوع پایان نامه و تصویب آن کمیته تحصیالت تکمیلی گروهشده توسط راهنمادرطرح موضوع پیشنهاد پایان نامه  فرم تعیین موضوع 
(f3) تصویب پروپوزال در شورای دانشکده طرحواره تصویب اقدام برای فرم طرحواره پژوهشی 

(f9) داخلی  9داور خارجی و  9تأیید  فرم تعیین داوران 
 دفاعیه پایان نامه

(f2) اعالم نهایی روز، ساعت، داوران و ناظر دفاعیه  فرم اعضاء و زمان دفاع 
 مصاحبه ورودی دکتری نظارت برمصاحبه ها، حد نصاب قبولی در مصاحبه هاوتنطیم گزارش نهایی تعیین اساتید مصاحبه کننده، دکتری گزارش پذیرش دانشجوی - 3فرم شماره 

 دکتری

(f9) انتخاب استاد راهنما براساس جدول ظرفیت بندی اساتید موافقت با اساتیدراهنمای پیشنهادی دانشجویان فرم تعیین استاد راهنمای مسئول 

 تصویب دروس پیشنهادی و تعیین داور برای هر درس   جامعفرم اعالم آمادگی جهت شرکت در آزمون 

 اناعالم منابع امتحانی برای هردرس با هماهنگی داور  فرم اعالم زمان و منابع آزمون جامع دکتری آزمون جامع
ارزشیابی امتحان جامع دکتریصورتجلسه    جمع بندی نمرات و ارائه نمره نهایی دانشجو 

 داخلی 9داور خارجی و  9تأیید   فرم تعیین داوران

 عالم نهایی روز، ساعت، داوران و ناظر دفاعیها  فرم اعضاء و زمان دفاع دفاعیه پروپوزاال
 اعالم قبولی یا رد پروپوزالو برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال و تکمیل صورتجلسه  صورتجلسه دفاع

(f9) فرم تعیین داوران   داخلی و اعالم به استاد راهنما 9داور خارجی و  9تأیید 
 دفاعیه رساله

(f2) فرم اعضاء و زمان دفاع   روز، ساعت، داوران و ناظر دفاعیهاعالم نهایی 

    دانشکده با گروه های آموزشیدانشکده با گروه های آموزشی  آموزشی آموزشی   تعمالتتعمالتنمایه نمایه 
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 مالحظات، 
 پیوست ها و نحوه اجرا

 مقطع موضوع شرح اقدامات توسط گروه آموزشی

 ظرفیت پذیرش دانشجو (روزانه وشبانه)الورود به تفکیک مقطع، رشته، گرایش و نوع پذیرش اعالم ظرفیت پذیرش دانشجویان جدید  در مهرماه هرسال طی نامه رسمی 

 مشترک

تکمیل فرم های تعریف شده برای برنامه 
 کالسهای ترم جدید

 اصالحات برنامه بصورت  (انتخاب واحد سه هفته قبل ازشروع)تحویل برنامه ترم
 برنامه بعد از تعریف در سیستم نادتایید  ذکر مشخصات دقیق اساتید مدعو مکتوب

 (ماه قبل از شروع نیمسال 3)درخواست تعریف کد درس جدید 
 برنامه ریزی ترم

 دریافت شماره تماس اساتید مدعو همراه با پوشه برنامه کالسی
همکاری درخصوص قرارداد 

 حق التدریس اساتید مدعو
 هماهنگی با کارشناس گروه جهت دریافت سواالت از اساتید و تحویل آن به آموزش   تحویل سواالت امتحانی چک لیست 

 امتحانات پایان ترم
 امضای زونکن لیست نمرات  زونکن نمرات نیمسال

 طی نامه به همراه پیوست
 صورتجلسه گروه آموزشی 

 ایجاد رشته و گرایش جدید درخواست ایجاد رشته و یا گرایش جدید در دانشکده

 در کارنامه، فرم یا برگه درخواستی دانشجو
درخصوص حل مشکل آموزشی دانشجو از قبیل  "مقام مجاز"اظهار نظر به عنوان 

 ...پذیرش دروس و نمرات کسب شده جهت اعالم فارغ التحصیلی و

تصمیم گیری درخصوص 
ابهام در وضعیت تحصیلی 

 دانشجویان

اظهار نظر در محل خصوص مدیرگروه در فرم 
 یا پاراف در متن درخواستی دانشجو مربوطه 

 و یا طرح در شورای گروه یا دانشکده (موافقت یا عدم موافقت)تصمیم مستقیم 

 :درخواست های دانشجویان
مهمان  معادل سازی

 ترممهمان کامل  تکدرس
 ...و انتقال

 ارائه گزارشی از تعامالت استادراهنمای دانشجویان تکمیل فرم مربوطه
نظارت بر عملکرد اساتید 

 راهنمای کارشناسی

 در شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم پایه طرح مسائل مرتبط دیگر  و شورای دانشکده صورتجلسه گروه 
طرح موارد موردنیاز به تصویب 

 توسط شورای دانشکده

    دانشکده با گروه های آموزشیدانشکده با گروه های آموزشی  آموزشی آموزشی   تعمالتتعمالتنمایه نمایه 
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نیمسال 

 تحصیلی
 گروه آموزشی

 وضعیت

 استاد درس 

تعداد 

 نفرات

 مجموع اساتید

 هر گروه 

مجموع 

 نیمسال

130 

 رياضی و علوم کامپیوتر
 41 هیئت علمی

00 

04 

 44 مدعو

 زيست شناسی
 41 هیئت علمی

24 
 41 مدعو

 فیزيک
علمیهیئت   0 

4 
 0 مدعو

114 

 رياضی و علوم کامپیوتر
 31 هیئت علمی

13 

88 

 31 مدعو

 زيست شناسی
 31 هیئت علمی

88 
 31 مدعو

 فیزيک
 6 هیئت علمی

8 
 3 مدعو

 قرارداد حق التدریس 411 جمع کل

  نمایه اساتید هیئت علمی و مدعو نمایه اساتید هیئت علمی و مدعو 
  گروه های آموزشی گروه های آموزشی 
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 مجموع مجموع دروس هرگروه ارائه شده دروستعداد  نوع درس مقطع درس ارائه شده گروه آموزشی نیمسال تحصیلی

130 

 رياضی
 و علوم کامپیوتر 

 00 نظری کارشناسی

11 

411 

 1 حل تمرین
 44 نظری کارشناسی ارشد

 4 نظری مشترک ارشد و دکتری
 4 نظری دکتری

 زيست شناسی
 کارشناسی

 44 نظری

 

11 
 1 عملی

 4 معرفی به استاد
 20 نظری کارشناسی ارشد

 44 نظری دکتری

 فیزيک
 40 نظری کارشناسی

 4 عملی 03
 0 نظری کارشناسی ارشد

114 

 رياضی
 و علوم کامپیوتر 

 کارشناسی
 31 نظری

11 

411 

 3 عملی
 1 حل تمرین

 8 نظری کارشناسی ارشد
 1 نظری مشترک ارشد و دکتری

 31 نظری دکتری

 زيست شناسی

 کارشناسی
 18 نظری

424 
 6 عملی

 31 معرفی به استاد

 38 نظری کارشناسی ارشد
 3 عملی -نظری

 31 نظری دکتری

 فیزيک
 5 نظری کارشناسی ارشد 04 36 نظری کارشناسی

 درس 030 جمع کل

  نمایه دروس ارائه شده توسط گروه های آموزشی نمایه دروس ارائه شده توسط گروه های آموزشی 
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 جمع تعداد رشته و گرایش گروه آموزشی

 رياضی

 1 آنالیزعددي-رياضی کاربردي

35 

 1 تحقیق در عملیات-رياضی کاربردي

 3 آنالیز-رياضی محض

 8 هندسه-رياضی محض

 1 جبر-رياضی محض

 زيست شناسی

 8 فیزيولوژي جانوري-علوم جانوري

38 
 3 فیزيولوژي گیاهی-زيست گیاهی

 1 میکروبیولوژي -زيست شناسی

 5 بیوتکنولوژي میکروبی-زيست فناوري

 6 6 فیزيک بنیادي فیزيک

 11 جمع کل

  دفاعیات پایان نامه های اکرشناسی ارشددفاعیات پایان نامه های اکرشناسی ارشدنمایه نمایه 
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 تعداد رشته و گرایش گروه آموزشی بازه آزمون

نتیجه نهایی 

 آزمون
 جمع

 زيست شناسی 3118شهريور 

 قبول 3 میکروبیولوژي

-زيست فناوري 6

 بیوتکنولوژي میکروبی
 قبول 1

 قبول 3 فیزيولوژي گیاهی

 3 قبول 3 رياضی محض رياضی 3118اسفند 

 آزمون کتبی 12 جمع آزمون های کتبی 

 جلسه آزمون شفاهی7 شفاهیت آزمون مجموع جلسا

  جامع دکتریجامع دکتری  هایهاینمایه برگزاری آزموننمایه برگزاری آزمون
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 جمع تعداد رشته و گرایش گروه آموزشی  

 رياضی

 3 آنالیزعددي-رياضی کاربردي

1 

 3 تحقیق در عملیات-رياضی کاربردي

 3 آنالیز-رياضی محض

 1 هندسه-رياضی محض

 3 جبر-رياضی محض

 زيست شناسی
 8 میکروبیولوژي -زيست شناسی

1 
 3 میکروبیبیوتکنولوژي -زيست فناوري

 40 جمع کل

  نمایه دفاعیات طرحواره پژوهشی دکترینمایه دفاعیات طرحواره پژوهشی دکتری
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گروه 

 آموزشی
 رشته و گرایش

 تعداد متقاضیان

جمع 

 قبولی
 31دی استعداددرخشان 31خرداد 

 (تکمیل ظرفیت) 

دعوت 

 شده

حاضر در 

 مصاحبه

دعوت 

 شده

حاضر در 

 مصاحبه

دعوت 

 شده

حاضر در 

 مصاحبه

 رياضی

 1 1 35 1 1 36 83 کاربردي-کاربرديرياضی 

 4 33 38 1 1 33 31 آنالیز-رياضی محض

 4 1 36 1 3 33 36 هندسه-رياضی محض

 3 6 31 * * 33 31 جبر-رياضی محض

زيست 

 شناسی

 0 * * 6 1 33 36 فیزيولوژي گیاهی-زيست گیاهی

 2 31 35 8 8 33 18 میکروبیولوژي -زيست شناسی

 2 33 35 1 8 33 38 بیوتکنولوژي میکروبی-فناوريزيست 

 44 56 358 31 38 318 311 جمع کل

  مصاحبه های متقاضیان ورودی دکتریمصاحبه های متقاضیان ورودی دکترینمایه نمایه 
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 گیرنده سر فصل مهمترین موضوعات سامانه  

اتوماسیون 
 اداري

 و سرترم براي دانشجويان مجوز انتخاب واحد و در خواست ارائه بازه

اداره کل امور آموزشی و 
 دفتر تحصیالت تکمیلی

به تفکیک نیمسال  ارشد و کارشناسی  کارشناسی دانشجويان برترمعرفی 
 معرفی دانشجويان مجاز به استفاده از سهمیه استعدادهاي درخشان ورود

 کف واحد و درخواست مجوز سر ترم حذف و اضافه
 مورد مشکالت فارغ التحصیلی دانشجوياننامه در 

 ...و حذف ترم، مرخصی، معادل سازي، حذف درس، مجوز ادامه تحصیل

 معرفی دانشجويان  مجاز به شرکت در المپیاد هاي دانشچويی
 اداره کل امور آموزشی

 ارسال اسامی دانشجويان متقاضی  حذف اضطراري
 183 - 113 در نیسمال هاي اخذ کد آزمون جامع مجوز

 دفتر تحصیالت تکمیلی
 183دانشجويان متقاضی خوابگاه در تابستان  معرفی نامه

 گزارش حضور اساتید و مصاحبه از متقاضیان مقطع دکتري
 برنامه امتحانات کتبی و شفاهی آزمون جامع و اعالم نتايج نهايی

 پس از دفاعمعرفی نامه خوابگاه دانشجويی براي امور 

دفتر برنامه ريزي  درخواست کد درس براي دروس مربوط به سر فصل هاي جديد
 معاون پژوهشی دانشگاه ارائه گزارش عملکرد پژوهشی به شوراي عالی عتف پاسخ به آموزشی

 معاون آموزشی دانشگاه صورتجلسات شوراي آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده

  نمایه ماکتبات آموزش دانشکده علوم پایهنمایه ماکتبات آموزش دانشکده علوم پایه
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 مخاطب موضوع سامانه

دفتر 

 انديکاتور
 درقالب

 پیوستهای دستی 

 فرم و مدارک تسويه حساب و فارغ التحصیلی

 اداره کل امور آموزشی

و دفتر تحصیالت تکمیلی 

 دانشگاه

 183-113زونکن نمرات نیمسال هاي تحصیلی 

 انصراف، کمیسیون پزشکی،، مرخصیدرخواست هاي 

 دانشجويان... انتقال، ريز نمرات و

 معادل سازي دروس گذرانده شده در دانشگاه ديگر

 اساتید راهنماي مسئول ابالغیه انتخاب شدن بعنوان استاد راهنما

 پرونده هاي مصاحبه دکتري
 دفتر تحصیالت تکمیلی

 صورتجلسات آزمون جامع

 علمی و مدعواساتید هیئت  گواهی تدريس و گواهی داوري

 

  آموزش دانشکده علوم پایهآموزش دانشکده علوم پایهنمایه ماکتبات نمایه ماکتبات 
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 گیرنده نامه یا جامعه مخاطب موضوع سامانه

سامانه 
 چاپار

آموزشی، زمان بندي انتخاب واحد و حذف و اضافه،  تقويم
 دانشجويان شاغل به تحصیل تمامی ...تکمیل فرم هاي ارزشیابی اساتید و

 ورودي هادانشکده علوم پايه؛ همه مقاطع و 
 لیست دروس هر نیمسال جهت انتخاب واحد

فرم هاي آموزشی و تحصیالت تکمیلی از قبیل فرم هاي تعیین 
 ...و فرم آزمون جامعاستاد راهنما و موضوع، پروپوزال،  

 دانشجويان شاغل به تحصیل
 به تفکیک مقطع

 قوانین، آيین نامه ها و شیوه نامه هاي جديد مصوب
 وزارت علوم و دانشگاه 

 اعضاي هیئت علمی
 و تمامی دانشجويان به تفکیک مقطع

فرم هاي دفاعیه، تصوير دانشجويان از قبیل  موارد درخواستی
 ...صورتجلسه دفاع، کارنامه غیررسمی، گواهی دفاع و

 موردي به دانشجوي مربوطه
 مراجعه دانشجويان به آموزش دانشکده جهت

 آموزشی تمشکالمسائل و ارائه توضیح درخصوص  

 183و  183نیمسال هاي  برنامه هاي محل کالس هاي
 اعضاي هیئت علمیاساتید مدعو و 

 دانشکده و تمامی دانشجويان
 183و  113برنامه امتحانات نیمسال هاي 

 اعضاي هیئت علمیاساتید مدعو و  جهت ارسال سواالت پايان ترم
 پايهدانشکده علوم 

 مراجعه جهت تنظیم قرارداد حق التدريس

  نمایه ماکتبات آموزش دانشکده علوم پایهنمایه ماکتبات آموزش دانشکده علوم پایه



 

 

 31 

 گیرنده نامه یا جامعه مخاطب موضوع سامانه

سامانه 
 چاپار

 دانشجويان کارشناسی ارشد و دکتري آخرين مهلت دفاع از پايان نامه و برگزاري سمینار

 دانشجويان کارشناسی ارشد پیگیري جهت آخرين وضعیت پايان نامه

 آزمون جامع «شفاهی»و « کتبی»برنامه امتحانات 
 دانشجويان دکتري 

 اخذ نموده بودند که کد آزمون جامع

 دانشجويان دکتري  "گزارش پیشرفت رساله دکتري"تحويل 
 که آزمون جامع را گذارنده اند

 راهنماي مربوطهدانشجو، مدير گروه و استاد  احکام کمیسیون هاي دانشگاه

 استاد درس و دانشجويان کالس مربوطه تغییرات برنامه کالسی

 اساتید هیئت علمی دانشکده علوم پايه صورتجلسات شوراي آموزشی دانشکده

 دعوتنامه جلسه دفاع از پايان نامه،
 ...پروپوزال دکتري، آزمون جامع و 

 مدعو خارجی داوران مدعو اساتید
دريافت سواالت دريافت و پاسخ به سواالت اساتید مدعو درخصوص 

 ...امتحانی، نمرات و اشکاالت، اعتراضات دانشجويان و

  نمایه ماکتبات آموزش دانشکده علوم پایهنمایه ماکتبات آموزش دانشکده علوم پایه
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 اقدامات موردي و حسب درخواست منطبق با مشکل دانشجويان؛ 
 مسائل بصورت موردي  و فردي به جاي قانون گذاري کلی و جامع؛ عدم توجه به سیاستگذاري کلی و رويه شدن حل 
 ء در قوانین؛ افزايش بیش از اندازه استثنا 
 دانشکده هاي دانشگاه با يکديگر؛... متفرق و متفاوت بودن فرايندها، فرم ها، اسناد آموزشی و 
 ؛...مور پژوهشی، حق التدريس ها وورود و حضور بی ارتباط آموزش در برخی مسائل غیرتخصصی مانند مسائل مالی، ا 
 ؛...ضعف باالي سیستم اتوماسیون اداري خصوصاً در قسمت جستجو، گردش نامه، گزارش گیري و 
 فعال نبودن بخش هاي مهم و کاربردي آيتم هاي سیستم آموزشی ناد؛ 
  دانشگاه و دانشکده؛عدم اطالع دقیق دانشجويان و کارشناسان آموزشی از بطن قوانین و مقررات تحصیلی وزارت و 
 ؛خصوصاً خارج از دانشگاه... ناد و ضعف در حوزه انفورماتیک جهت دسترسی سريع وآسان دانشجويان به فرمها، سیستم 
 موکول شدن برخی موارد حساس و حیاتی به آخرين فرصت و نوعاً بروز مشکالت جدي و تکراري خصوصاً در امتحانات؛ 
  گروه هاي آموزشی به دلیل تمرکز کالس ها در مجتمع ايثار؛عدم ارتباط و اطالع دانشجويان با 
 طويل و طوالنی بودن برخی فرايندهاي تعريف شده خصوصاً در مورد دفاعیات پايان نامه؛ 
 عدم هماهنگی گروه هاي آموزشی درالتزام دانشجويان در پیگیري امورپايان نامه طبق زمان بندي و الگوريتم تعريف شده؛ 
 ات خارج از انتظار درخصوص چیدمان برنامه هاي نیمسال تحصیلی توسط گروه هاي آموزشی؛تأخیرات و تغییر 
 ؛...باز بودن و انعطاف بیش ازحددرخصوص بازه هاي زمانی تعريف شده مانندارسال سواالت،اعالم نمرات، انتخاب واحد و 
  اعالمهاي شفاهی به جاي مصوبه کتبی؛تأخیردرارسال وابالغ مصوبات شوراي آموزشی دانشگاه به دانشکده ورويه شدن 
 ضعف در قابلیت تطبیق دروس و واحدهاي گذرانده دانشجو با سرفصل مصوب در سیستم ناد و احتمال بروز خطاء؛ 

  (اعم از عدم ثبت نمره، کف و سقف واحد، مازاد، مشکالت پايان نامه و)عدم هوشمندي سیستم در صورت وجود مشکل آموزشی... 

  ؛درصورت داشتن مشکل آموزشی امکان ممانعت از ورود دانشجو به مرحله فارغ التحصیلیپیش بینی نشدن 

 بی نظمی و سلیقگی در بايگانی اسناد و فرم هاي آموزشی و عدم وجود دستورالعمل يکسان در اين خصوص؛ 

 عدم فرصت پااليش فرايندها، مشکالت و خودارزيابی حوزه آموزش و تحصیالت تکمیلی؛ 
 و... 

 

  آموزشیآموزشیو موانع و موانع آسیب شناسی و ارزیابی مشالکت آسیب شناسی و ارزیابی مشالکت 

 
 انتهای

گزارش معاونت   
آموزشی   



  

 معاونت 

 پژوهش و فناوری
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  پژوهش و فناوریساختار معاونت 
 دانشکده علوم پایه

 معاون 
 پژوهش و فناوری

 کارشناس فناوری
کارشناس مسئول 

 کتابخانه
 کارشناس پژوهشی
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  آقای دکتر حمیدرضا نویدیآقای دکتر حمیدرضا نویدی
 معاون پژوهش و فناوری دانشکده علوم پایه

 عضو هیئت علمی گروه علوم کامپیوتر

 Operations  Research (Game theory) دکترای

 MSU Universityاز دانشگاه دولتی مسکو  
 13دانشیار پایه 
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 طرح های پژوهشی اساتید، ترفیع و ارتقای پایه ی اساتید 

 امور مربوط به تالیفات 

  امور مربوط به همایش ها و کارگاه های اساتید و دانشجویان 

  امور مربوط به سامانه پژوهشی مانند ثبت اطالعات و آمارگیری 

 امور مربوط به مکاتبات اداری از طریق اتوماسیون 

 امور مربوط به جلسات پژوهشی دانشکده 

 امور مربوط به پژوهشگر برتر ، استاد نمونه کشوری، استاد نمونه دانشگاه 

  (آماری و نمایشگاهپژوهشگر برتر، داده های )امور مربوط به هفته پژوهش 

  (بررسی و ارسال اسناد و )امور مربوط به پژوهانه اساتید... 

 و سایر امور محوله؛ 

  

 رئوس فعالیتهای انجام شده توسط 
  امور پژوهشیاکرشناس 

 

 خانم مریم رمضانی
 کارشناس امور پژوهشی

 کارشناس علوم
 ارتباطات اجتماعی 

 همکاری بادانشگاه شاهد از 
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  برنامه ریزی طوالنی مدت و کوتاه مدت برای  توسعه کتابخانه دانشکده 
 زاری کتابخانه و سازماندهی منابع جدید شناسایی و کمک به رفع اشکاالت فنی و نرم اف

 و همچنین خدمات بخش امانت( نسخه کتاب 0022)کتابخانه 
  همکاری با معاونت پژوهشی دانشکده و ارائه گزارشی از وضعیت تولیدات علمی

 جهت ارائه در شورای پژوهشی دانشگاه Scopusو  ISIWOSهای  دانشکده در پایگاه
  سنجی از قبیل   علمی در مورد شاخص علمهمکاری و مشاوره اعضای هیاتH-

index شاخص ،Qهای استنادی   نامه ، نمایهISI  وScopus های تخصصی  نامه و نمایه
 و ارائه مستندات الزم جهت تکمیل پرونده ارتقا MathSciNetمثل 
  های دانشگاه شاهد به  کتابخانه( راهبردی)ارائه پیشنهاده طرح جامع برنامه استراتژیک
 خانه مرکزی و معاونت محترم پژوهشی دانشگاهکتاب
 های تحصیالت تکمیلی دانشکده  های التین مورد نیاز دوره تهیه فایل الکترونیکی کتاب

و معاونت محترم  و ارسال برای صحافی با هماهنگی معاونت محترم پژوهش و فناوری
 .ها جویی در هزینه پشتیبانی و منابع انسانی دانشکده و صرفه

  فهرست کامل کتابهای فارسی و التین به اساتید جهت انتخاب منابع و خرید کتاب ارائه
با توجه به بودجه و درجه اهمیت و ... های مورد نیاز از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و  

اولویت کتابها و تهیه فایل کتاب الکترونیک کتابهای التین موجود در نمایشگاه به صورت 
 ه اساتید محترم و دانشجویانرایگان و ارائه ب

  تامین مقاالت علمی، کتاب های الکترونیک و نرم افزارهای مورد نیاز اساتید، کارکنان و
گردد و دامنه فعالیت های  این خدمت تنها در کتابخانه دانشکده علوم پایه ارائه می)دانشجویان 

اطالعاتی مقاالت و های  آن به نحوی است که علیرغم قطع شدن دسترسی به بیشتر پایگاه
 (.کتب مورد نیاز به صورت کامال رایگان تامین گردیده است

 رئوس فعالیتهای انجام شده توسط 
 اکرشناس مسئول کتابخانه و انتشارات

 آقای حمیدرضا  کیانی
 کارشناس مسئول 
 کتابخانه و انتشارات

 کارشناس ارشد
 علم اطالعات و دانش شناسی 

 گرایش مدیریت اطالعات 
 همکاری با دانشگاه شاهد از 

 

2/6/5731  
 
 

  این )خدمات مرجع مجازی و پاسخگویی به مراجعان از طریق پست الکترونیک ارائه
 (.خدمت تنها در کتابخانه دانشکده علوم پایه ارائه می گردد

 سازی  های دانشگاه شاهد با بهینه اهتمام بر حذف کارهای تکراری و هزینه بر در کتابخانه
 ا ه سازی کتابخانه و کمک به رفع اشکاالت فنی طرح یکپارچه

  اطالع یابی در محیط پویای وب با تاکید بر نمایه نامه های "برگزاری کارگاه آموزشی
 ویژه دانشجویان تحصیالت تکمیلی "ISIاستنادی 

  تهیه بروشور کتابخانه دانشکده و ارائه گزارش عملکری مختصر و مفید از فعالیت های
 کتابخانه 

 آن برای دانشجویان جدیدالورود با  برگزاری تور آموزشی آشنایی با کتابخانه و خدمات
 گانه دانشکده 4های  حضور ریاست محترم  و اساتید محترم گروه

  آموزش مراجعه کنندگان در استفاده از نرم افزار کتابخانه، کتابخانه دیجیتال، سامانه تامین
 مدارک علمی و جستجوی منابع کتابخانه و سایر منابع اطالعاتی

 ویان در نوشتن پایان نامه و مقاالت علمیمشاوره و راهنمایی دانشج 

 پیگیری جهت تهیه و به روز رسانی امکانات سخت افزاری و نرم افزاری کتابخانه 

  برنامه ریزی برای برگزاری کارگاه های آموزشی اطالع یابی دراینترنت و پایگاه های
 در کتابخانه... اطالعاتی، مقاله نویسی و

 انجام مکاتبات اداری کتابخانه 

 ارائه خدمات اینترنتی کتابخانه به مراجعان در منزل و در خارج از ساعات کاری اداری 

 به طور کلی اداره کتابخانه دانشکده و همکاری مستمر با کتابخانه مرکزی 
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 0555انه شامل موجودی این کتابخ. تاسیس شد( تقاطع طالقانی)در دانشکده علوم پایه واقع در خیابان ولیعصر  7711کتابخانه دانشکده علوم پایه در سال   

و  7737با انتقال دانشکده علوم پایه به پردیس طرح جامع در سال . عنوان مجله اشتراکی فارسی و التین بود 75نسخه کتاب التین و  0555نسخه کتاب فارسی، 

تابخانه مرکزی و مرکز منابع علمی دانشگاه کلیه منابع این کتابخانه به ک« ای در کتابخانه مرکزی دانشگاه ادغام کتابخانه های دانشکده»با مطرح شدن طرح

و ( نسخه کتاب فارسی 0705) نسخه کتاب  0055در حال حاضر مشتمل بر . مجددا راه اندازی شد 7735اسفند ماه سال  22این کتابخانه در . شاهد انتقال یافت
 .باشد شناسی می های ریاضی، فیزیک، علوم کامپیوتر و زیست عنوان نشریه فارسی و التین در رشته 75نامه و  پایان 205، (نسخه کتاب التین 7505)

 اهداف و وظایف 
کنندگان به منابع و اطالعات مورد  در راستای پیشبرد آموزش و پژوهش، هدف عمده کتابخانه دانشکده علوم پایه، فراهم کردن امکان دسترسی استفاده

 :نظر گرفته شده است از این رو وظایف زیر برای این کتابخانه در. باشد نیاز می

 ای اعم از منابع چاپی و الکترونیکی نیازسنجی، گردآوری و سفارش مواد کتابخانه. 

 نویسی انجام خدمات فنی و فهرست. 

 راهنمایی و آموزش مراجعان در بازیابی و استفاده از منابع اطالعاتی. 

  دانشجویان تحصیالت تکمیلیارائه خدمات راهنمایی  و مشاوره اطالعاتی در  امر پژوهش برای. 

 های خارجی و سایر منابع علمی نامه های الکترونیکی، پایان ها، کتاب ارائه خدمات مرجع مجازی و تامین مقاله. 

 ارائه خدمات آگاهی رسانی جاری 

 همکاری با گروه علم اطالعات و دانش شناسی در آموزش کارورزان. 

 دانشگاه شاهد های اجرای طرح بزرگ یکپارچه سازی کتابخانه : 
و مساعدت ریاست محترم کتابخانه مرکزی و معاونت محترم پژوهشی دانشگاه طرح  به پیشنهاد کتابخانه دانشکده علوم پایه 7732در تابستان سال 

 .های دانشگاه شاهد و پیاده سازی کتابخانه دیجیتال دانشگاه اجرا شد یکپارچه سازی کتابخانه

 کتابخانه دانشکده علوم پایه آمار استفاده از منابع چاپی 

ای در یک بانک جامع ادغام گردید،  های دانشکده های اطالعاتی منابع و اعضای کتابخانه مرکزی و کتابخانه ها، بانک سازی کتابخانه با اجرای طرح یکپارچه

در قالب نمودار دایره  7735که در ادامه، آمار مربوط به سال  موجود است( تاکنون 7732مهر ماه )بنابراین آمار استفاده از منابع چاپی از  زمان پایان طرح 

 .ارائه می گردد( پای)ای 

 آشنایی با کتابخانه دانشکده علوم پایه
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الزم به ذکر است در آمار ارائه شده از میزان امانت مدارک کتابخانه دانشکده علوم پایه که از گزارشات نرم افزار : نکته

 .گردد به منزله یک امانت جدید تلقی می هر بار تمدید مدارک در دست امانت،پارس آذرخش تهیه شده است، 

 



 

 
 00 

 تامین مدارک علمی از طریق خدمات مرجع مجازی 

از این رو کتابخانه دانشکده علوم . ها روز افزون شده است نامه ها و پایان با افزایش تعداد دانشجویان تحصیالت تکمیلی نیاز به تامین مدارک علمی برای انجام پروژه

نمودارهای زیر تعداد مدارک تامین شده توسط . پایه با رویکردی کاربرمدار سعی در تامین نیاز اطالعاتی مراجعان از طریق ارائه خدمات مرجع مجازی نموده است

 Springer ،Sciencedirect ،Wiley ،Pubmed ،ACS ،IOP ،AIP ،Proquest ،ISI web ofهای اطالعاتی مختلف از جمله  کتابخانه دانشکده علوم پایه از پایگاه

knowledge با اشتراک سامانه تامین مدارک علمی دانشگاهی، مراجعان  7735تا پایان سال  7732در شش ماه دوم . دهد را نشان می 7735تا  7735های  در سال... ، و

 . ه شده، لحاظ نشده استاند و در نمودارهای ارائه شده مقاالتی که از طریق سامانه مذکور و توسط خود مراجعه کننده تهی به استفاده از سامانه تشویق شده
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 تعیین اعتبار مجالت علمی 

های  مستندات الزم از پایگاه کتابخانه دانشکده علوم پایه مفتخر است در راستای تسهیل امر پژوهش و ارتقای اعضای هیات علمی خدمات تعیین اعتبار مجالت علمی و ارائه

را نیز ( MathSciNet)دانان آمریکا  های تخصصی از جمله پایگاه اطالعاتی چکیده انجمن ریاضی و همچنین پایگاه  ISI Web of knowledge ،Scopusاستنادی معتبر مانند 

 .نماید ارائه می
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 وضعیت تولیدات علمی دانشگاه شاهد
 و دانشکده علوم پایه  

 (های آموزشی به تفکیک گروه)
 نمایه شده در پایگاه اطالعاتی وب آو ساینس 



 

 

 04 

 

های مؤسسۀ سنجش و ارزیابی علم واقعیتی است که در گذشته و حال در سطح جهان مطرح بوده و هست، استفاده از آمارها و شاخص

سنجی های علمی، همواره مورد استفادۀ متخصّصان علمبه عنوان چارچوبی برای سنجش و ارزیابی تولیدات و فعالیّت 5(ISI)اطّالعات علمی 

 ای است که شامل رشتهمؤسسۀ اطّالعات علمی یک پایگاه چند پایگاه اطّالعاتی وب آو ساینس. قرار داشته استدر کشورهای مختلف 

 .باشدمی 5نامه استنادی هنر و علوم انسانیو نمایه 5نامه استنادی علوم اجتماعی، نمایه5نامه استنادی جامع علومنمایه

. در دانشگاه کالیفرنیا ابداع شد 5دانی به نام جورج هیرش توسط فیزیک 6111 سنجی است که در سال های علم از شاخص 5شاخص اچ

وری و تاثیرگذاری علمی دانشمندان و ارزیابی کمی برونداد پژوهشی محققین ابداع شده است و برای  شاخص اچ در واقع با هدف تعیین بهره

سبه شاخص اچ بر پایه توزیع استنادات داده شده به آثار منتشر شده محا. یک محقق، گروهی از محققان، مرکز یا دانشگاه قابل محاسبه است

بار یا بیشتر استناد  1ها  دارد که به هر کدام از آن...( کتاب، مقاله، و )اثر عملی  1به طور مثال فردی . گیرد یک فرد یا گروهی از افراد صورت می

 .است 1شده، شاخص اچ او 

تولیدات علمی نمایه شده در پایگاه اطاعاتی وب آو ساینس به همراه شاخص اچ دانشگاه شاهد در قالب در ادامه نگاهی گذرا به وضعیت 

شناسی، ریاضی و  زیست)های آموزشی آن  سپس به طور ویژه وضعیت تولیدات علمی دانشکده علوم پایه و گروه. یک نمودار خواهیم داشت

 در قالب نمودار ارائه خواهد شدبه همراه شاخص اچ گروهی ( علوم کامپیوتر، و فیزیک
 

1 .Web of Science (WOS)  2 .Institute for scientific information 3. Science Citation Index Expanded (SCIE)  4 . Social 
Science Citation Index (SSCI) 5 . Art & Humanities Citation Index (A&HCI) 6 . H- index 7 . Jorge Hirsch. 
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نمایه شده در پایگاه اطالعاتی وب آو ساینسدانشگاه شاهد تولیدات علمی   
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نمایه شده در پایگاه اطالعاتی وب آو ساینسدانشکده علوم پایه  تولیدات علمی   
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نمایه شده در پایگاه اطالعاتی وب آو ساینس گروه زیست شناسی تولیدات علمی  
 



 

 

 44 

  

نمایه شده در پایگاه اطالعاتی وب آو ساینسگروه ریاضی و علوم کامپیوتر  تولیدات علمی   

 



 

 
 44 

نمایه شده در پایگاه اطالعاتی وب آو ساینسگروه فیزیک   تولیدات علمی  
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  شاهد دانشگاه علمی تولیدات وضعیت
 اسکوپوس در شده نمایه

 :سایول اطالعاتی پایگاه اساس بر 
 0202 تا 0202 
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سنجش تولیدات علمی  سنجی برای ترین ابزارهای علم ترین و قوی ای هیکی از حرف 6شرکت الزویر تحت مالکیت 5 سایول ه اطالعاتیپایگا
امکان بررسی سهم  7این پایگاه بر اساس مدارک نمایه شده در پایگاه اطالعاتی اسکوپوس. گردد محسوب می های پژوهشی ها و سازمان دانشگاه

 و میزان رشد تولیدات علمی، میزان بازدید و استناد به تولیدات علمی، نویسندگان برتر، میزان و الگوهای همکاری علمی، تاثیر اقتصادی و
گروه موضوعی و رشته یا  63در این پایگاه اطالعاتی ساختار علم به . کند ها و نویسندگان را ارائه می های علمی کشورها، سازمان 4شایستگی

 .زیرشاخه موضوعی تقسیم شده است 774
همچنین . پردازیم می 6151تا  6151در ادامه به بررسی وضعیت تولیدات علمی دانشگاه شاهد براساس پایگاه اطالعاتی سایول در بازه زمانی  

علوم »، «ریاضی»، «ایمونولوژی و میکروبیولوژی»، «شناسی مولکولی بیوشیمی، ژنتیک و زیست»گروه موضوعی  1وضعیت تولیدات علمی 
 . را نیز ارائه خواهیم کرد« شناسی فیزیک و ستاره»، و «کامپیوتر

المللی  های موضوعی مذکور در سطح بین های علمی دانشگاه شاهد و گروه کند، شناسایی شایستگی آنچه نتایج گزارش حاضر را متمایز می
 .ها و کشورهای دنیا شود های علمی بالقوه با سایر سازمان ساز همکاری تواند زمینه است که می

 

5. Scivial  6. Elsevier  7. Scopus 4.Competency 
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 : نمایه شده در پایگاه استنادی اسکوپوس در یک نگاه دانشگاه شاهدتولیدات علمی 

 0202تا  0202: بر اساس پایگاه اطالعاتی سایول
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 0202تا  0202  دانشگاه شاهدنمودار رشد تولیدات علمی 
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 انتشارات جهان در بین پراستناد ترین  شاهددانشگاه تولیدات علمی 
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 از بهترین مجالت% 02در   دانشگاه شاهدتولیدات علمی 
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 0202تا  0202  دانشگاه شاهد پر استنادترین انتشارات 

مقاله آقای دکتر علیزاده عضو هیات علمی 

 گروه ریاضی دانشکده علوم پایه
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 میزان بازدید از تولیدات علمی دانشگاه شاهد
0202تا  0202: بر اساس پایگاه اطالعاتی سایول   

 

 به ازای هر مدرک از تولیدات علمی میزان بازدید
 0202تا  0202: انشگاه شاهدد

 

 ضریب تأثیر بازدید وزن دهی شده رشته ای 
 0202تا  0202: انشگاه شاهدتولیدات علمی د
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 میزان استناد به تولیدات علمی دانشگاه شاهد

  0202تا  0202: براساس پایگاه اطالعاتی سایول( رویت پذیری) 

 

 میزان استناد به ازای هر مدرک از تولیدات

 0202تا  0202: علمی دانشگاه شاهد 

 

ای تولیدات علمی  ضریب تاثیر استنادی وزن دهی شده رشته

  0202تا  0202: دانشگاه شاهد
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 علمی تولیدات در علمی همکاری جغرافیایی پراکندگی
  0202 تا 0202:  شاهد دانشگاه 

 علمی تولیدات در علمی همکاری جغرافیایی پراکندگی
  0202 تا 0202:  شاهد دانشگاه 
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 0202تا  0202: میزان و الگوهای همکاری علمی در تولیدات علمی دانشگاه شاهد



 

 
 40 

ضریب تاثیر 
اقتصادی تولیدات 

علمی دانشگاه 
0202تا  0202: شاهد  
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 0صفحه   – های علمی دانشگاه شاهد در پایگاه اطالعاتی سایول شایستگی
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 0صفحه   – های علمی دانشگاه شاهد در پایگاه اطالعاتی سایول شایستگی
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 موضوعی گروه علمی تولیدات وضعیت
  مولکولی شناسی زیست و ژنتیک بیوشیمی، 

  اسکوپوس در شده نمایه شاهد  دانشگاه
 0202 تا 0202: سایول اطالعاتی پایگاه اساس بر
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نمودار رشد تولیدات علمی گروه موضوعی بیوشیمی، ژنتیک، و 
شناسی مولکولی دانشگاه شاهد در پایگاه اطالعاتی سایول زیست   
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شناسی مولکولی دانشگاه  گروه موضوعی بیوشیمی، ژنتیک، و زیست علمیتولیدات 
 : شاهد نمایه شده در پایگاه استنادی اسکوپوس در یک نگاه

 0202تا  0202: بر اساس پایگاه اطالعاتی سایول

 



 

 
 44 

شناسی  گروه موضوعی بیوشیمی، ژنتیک، و زیست میزان بازدید از تولیدات علمی

 0202تا  0202: دانشگاه شاهد بر اساس پایگاه اطالعاتی سایول مولکولی
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شناسی  گروه موضوعی بیوشیمی، ژنتیک و زیست میزان استناد به تولیدات علمی

 0202تا  0202: بر اساس پایگاه اطالعاتی سایول( رویت پذیری)دانشگاه شاهد  مولکولی



 

 
 44 

  

تولیدات علمی گروه موضوعی بیوشیمی، پراکندگی جغرافیایی همکاری علمی در 

 0202تا  0202: شناسی مولکولی دانشگاه شاهد ژنتیک، و زیست
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میزان و الگوهای همکاری علمی در تولیدات علمی گروه موضوعی بیوشیمی، 

 020تا  0202: لکولی دانشگاه شاهدشناسی مو ژنتیک، و زیست
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 شناسی مولکولی بیوشیمی، ژنتیک، و زیستهای علمی گروه موضوعی  شایستگی

  دانشگاه شاهد در پایگاه اطالعاتی سایول
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  علمی تولیدات وضعیت
  ایمونولوژی و میکروبیولوژی  موضوعی گروه

  اسکوپوس در شده نمایه شاهد  دانشگاه
 0202 تا 0202: سایول اطالعاتی پایگاه اساس بر



 

 
 44 

  

ایمونولوژی و میکروبیولوژی دانشگاه شاهد نمایه شده در گروه موضوعی  تولیدات علمی

 0202تا  0202: بر اساس پایگاه اطالعاتی سایول: پایگاه استنادی اسکوپوس در یک نگاه
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 گروه ایمونولوژی و میکروبیولوژی میزان بازدید از تولیدات علمی

 0202تا  0202: دانشگاه شاهد بر اساس پایگاه اطالعاتی سایول 
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گروه موضوعی ایمونولوژی و میکروبیولوژی  میزان استناد به تولیدات علمی

  0202تا  0202: بر اساس پایگاه اطالعاتی سایول( رویت پذیری)دانشگاه شاهد 
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 میزان و الگوهای همکاری علمی در تولیدات علمی گروه موضوعی

 0202تا  0202: ایمونولوژی و میکروبیولوژی دانشگاه شاهد 
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  های علمی گروه موضوعی ایمونولوژی و میکروبیولوژی شایستگی

 دانشگاه شاهد در پایگاه اطالعاتی سایول
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  علمی تولیدات وضعیت
  ریاضی  موضوعی گروه

  اسکوپوس در شده نمایه شاهد  دانشگاه
 0202 تا 0202: سایول اطالعاتی پایگاه اساس بر
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گروه موضوعی ریاضی دانشگاه شاهد نمایه شده در پایگاه استنادی  تولیدات علمی

 0202تا  0202: بر اساس پایگاه اطالعاتی سایول: اسکوپوس در یک نگاه
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 گروه موضوعی ریاضی دانشگاه شاهد  میزان بازدید از تولیدات علمی

 0202تا  0202: اطالعاتی سایولبر اساس پایگاه 
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 گروه موضوعی ریاضی دانشگاه شاهد میزان استناد به تولیدات علمی

 0202تا  0202: بر اساس پایگاه اطالعاتی سایول( رویت پذیری) 
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 میزان و الگوهای همکاری علمی در تولیدات علمی

 0202تا  0202: گروه موضوعی ریاضی دانشگاه شاهد 

 



 

 
 34 

  

 دانشگاه شاهد  های علمی گروه موضوعی ریاضی شایستگی

 در پایگاه اطالعاتی سایول
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  علمی تولیدات وضعیت
  فیزیک و ستاره شناسی  موضوعی گروه

  اسکوپوس در شده نمایه شاهد  دانشگاه
 0202 تا 0202: سایول اطالعاتی پایگاه اساس بر
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شناسی دانشگاه شاهد نمایه شده در  ستارهگروه موضوعی فیزیک و  تولیدات علمی

 0202تا  0202: بر اساس پایگاه اطالعاتی سایول: پایگاه استنادی اسکوپوس در یک نگاه

 



 

 

 33 

  

 شناسی گروه موضوعی فیزیک و ستاره میزان بازدید از تولیدات علمی

 0202تا  0202: دانشگاه شاهد بر اساس پایگاه اطالعاتی سایول 
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 شناسی گروه موضوعی فیزیک و ستاره استناد به تولیدات علمیمیزان 

 0202تا  0202: بر اساس پایگاه اطالعاتی سایول( رویت پذیری)دانشگاه شاهد  
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 میزان و الگوهای همکاری علمی در تولیدات علمی گروه موضوعی

 0202تا  0202: شناسی دانشگاه شاهد فیزیک و ستاره 

 



 

 
 34 

 

  
  آنها و رفع مشکالت احتمالیمدیریت ونظارت بر کلیه سوییچ های دانشکده و کانفیگ های الزم وبرقراری ارتباط 

 کامپیوتر کاربر جهت ایجاد اکانت اتوماسیون اداری و رفع اشکاالت کاربری آن و تنظیمات الزم بر روی مرورگرپیگیری در 

 و مدیریت بر یوزر های شبکه و دادن دسترسی های الزم به کاربران (سرور 0)مدیریت بر سرور های اکتیو دایرکتوری 

  اعم از گروه ها و سایت ها..افزاری سیستم های کامپیوتری دانشکده و رفع مشکالت مادربرد،پاور وپاسخگویی سخت 

 نصب نرم افزارهای الزمه بر روی سیستمهای دانشکده اعم از گروه ها و سایت ها 

 ارتقاء سخت افزاری سیستم های سایت های دانشکده 

 به مرور  7ا از ویندوز ایکس پی به ویندوز ارتقاء سیستم عاملهای سیستمهای دانشکده بخصوص سایت ه 

 نصب نرم افزارهای بروز و جدید بر روی سیستمهای سایت ها 

 مدیریت و نظارت بر پرینت سرور دانشکده 

 نظارت و مدیریت بر اکسس پوینت های دانشکده برای دادن سرویس وایرلس در دانشکده 

  نظارت و مدیریت بر سرورftp دانشکده 

 

 رئوس فعالیتهای انجام شده توسط 
 (IT)اکرشناس فناوری اطالعات 

 آقای سید

 امید سیدی 
 کارشناس فناوری اطالعات

کارشناسی مهندسی کامپیوتر 

 گرایش سخت افزار

 همکاری با دانشگاه شاهد از 

 
 

5/3/5734  
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 های  ها و فعالیت ای از حوزه خالصه
 دانشکده علوم پایه  حوزه فناوری اطالعات

 ها حوزه شبکه: 

  ها  ، مدیریت سوئِیچ(عدد 4)مدیریت سرورهای دانشکده( یکdistribute  و سهaccess.) 

 ایمیل، وبسایت و اینترنت، سرویس دایرکتوری،   ارتباط با مرکز دیتای دانشگاه جهت پیگیری مشکالت سرویس.... 

  کنترل و نظارت برaccess point  های دانشکده، رفع مشکالت ارتباطی دانشجویان، اساتید و کارمندان 

 ...در ارتباطات بیسیم، اتصال به دامنه، اشتراک اطالعات و 

 

 افزاری حوزه نرم: 

 ها و  افزاری سایت های دانشکده، رفع ایرادات نرم های تخصصی گروه آنتی ویروس، برنامهافزارهای کاربردی، تنظیمات سامانه اتوماسیون اداری و  به روزرسانی نرم

 .ها و سایر کامپیوترها در حوزه ستادی دانشکده کامپیوترهای آزمایشگاه

 تکمیل، پشتیبانی و ارتقاء کمی و کیفی محتویات و ساختار وبسایت دانشکده علوم پایه و سایر صفحات وب مرتبط . 

 گیری و بازیابی  پشتیبان(recovery )ها بر روی کامپیوترهای فوق افزارهای کاربردی و فایل عامل، نرم سیستم. 

 افزار مدیریت پرینت در دانشکده نگهداری، شارژ و پشتیبانی از نرم . 

 افزارهای مورد نیاز اساتید و دانشجویان افزاری و نصب نرم نیازسنجی نرم. 

 رهای تخصصی مورد نیاز اساتید و دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشکدهافزا تهیه و نصب نرم. 

 افزاری عمومی و تخصصی دانشکده نگهداری و به روزرسانی بانک نرم. 

 با همکاری

 خانم سمیرا طارمی 
کارشناس پاره وقت گروه 

 آموزشی علوم کامپیوتر
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 های  ها و فعالیت ای از حوزه خالصه
 دانشکده علوم پایه  حوزه فناوری اطالعات

 حوزه سخت افزاری: 

 افزاری شبکه، تشخیص و رفع عیوب پرینترها و اسکنرها افزاری قابل انجام در دانشکده، رفع عیوب سخت تعمیر و رفع عیوب سختها،  افزاری سیستم تشخیص عیوب سخت. 

 اه افزاری در دانشکده و پیگیری فراهم شدن این نیازمندی ارتباط با اداره کل فناوری اطالعات جهت اعالم و پیگیری قعات و تعمیرات درخواستی، نیازسنجی سخت 

 Check up پرینتر، مانند) جدید افزاری سخت تجهیزات اندازی راه و افزودن افزاری، سخت قطعات تعویض دانشکده، در موجود های سیستم وکلیه ای دوره 

  ...( و wireless access points اسکنر،

 

 حوزه فیزیکی: 

 4  در سایت  0واقع در کالس ) 4و سایت ( دانشکده علوم پایه 0واقع در طبقه ) 3، سایت (دانشکده علوم پایه 3واقع در طبقه ) 3و 1سایت : سایت کامپیوتری

 .عدد کامپیوتر  است 56که شامل ( دانشکده علوم پایه 0واقع در طبقه )و آزمایشگاه علوم کامپیوتر ( فنی

 ها و پرینترهای متعلق به دانشگاه است  تاپ های کامپیوتر، لپ فیزیک و زیست شناسی دانشکده، اتاق اساتید و کارکنان که شامل دستگاههای  کلیه آزمایشگاه

 (.تاپ کامپیوتر و تعداد معتنابهی لپ 53شامل )

 

 حوزه امنیت: 

 ارتقاء امنیت سامانه های کامپیوتری دانشکده مبتنی بر استانداردهای مدیریت امنیت. 

 بررسی دوره ای امنیت 

 
 

 انتهای
 گزارش معاونت 

 پژوهش  
 و فناوری



  

 معاونت 

 پشتیبانی و منابع انسانی
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 پشتیبانی و منابع انسانیساختار معاونت 
 دانشکده علوم پایه

 معاون
 پشتیبانی و منابع انسانی

 کارشناس 
 امور مالی و حسابداری

کارشناس مسئول 
 دانشجویی و فرهنگی

 کارشناس

 امور عمومی 

امور پشتیبانی  
 دانشکده

 امور اداری کارکنان
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  محمد حبیبیمحمد حبیبیآقای آقای 
 دانشکده علوم پایه پشتیبانی و منابع انسانیمعاون 

 علوم جانوری از دانشگاه اصفهان کارشناس زیست شناسی 

 کارشناس مسئول آزمایشگاهای دانشکده علوم پایه

 5731همکاری با دانشگاه شاهد از سال 
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 ؛انجام امور مربوط به اموال و جمعداري و امور انبارداري دانشکده 

 ؛انجام امور مربوط به امور عمومي و خدماتي دانشکده 

 ؛انجام امور کارپردازي 

 ؛خريد هاي دانشکده انجام 

  ؛همکاران و اساتید دانشکدهتأمین اقالم مورد نیاز 

 ؛پیگیري اسناد مالي دانشکده 

 نظارت بر انجام  تاسیسات؛    

 آماده به کار نگه داشتن تجهیزات؛ 

 ؛نظارت بر نیروهاي خدماتي و نظارت بر انجام امور مربوطه 

 

 

 رئوس فعالیتهای انجام شده توسط 
 امور عمومی دانشکده علوم پایهاکرشناس 

 حسن صدری پورآقای 
 امور عمومی مسئول

  رشته دانشجوی
 مدیریت امور دفتری

 همکاری با دانشگاه شاهد از 

 
51/8/5731  
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 ؛ عيامتجا و يگنهرف ،يبذهم يها مهرناب و هدنشکاد گينهرف رامو هیلک مانجا 

 يلیصتح هيرهش ،هافر قودنص هايم او لبیق زا ييجوشناد هايم او هب طوبرم رموا مجانا، 

 ؛ ...و مسکن نهزيه ککم

 ن رآق نهازور لیترت دننمان رااکمه نیبه شکدندا وندر ينگهفر ياهه مانرب اريزبرگ يتريدم

 ؛...و ينیآي ياه هراوگوس ،بيمذهد ایعاي اه نشج ن،اضمر رکبام اهمدر  مکري

 ؛ودرولدايدجان يشجوناد زاین درمو تانامکا و مالقا رب ترانظ وريت يدم 

 دانشکده؛ نياسان بعمناو  نيابیتشپ انجام ساير امور محوله و درخواستي از سوي معاون 

  

 رئوس فعالیتهای انجام شده توسط 
  گیهنفرو  ویینشجاد ولئسماکرشناس 

 

 یوترپ کنشور مناخ
 روما لئومسس شناراک
 گیهنفر و یوینشجاد

 یاضیر کارشناس
 همکاری بادانشگاه شاهد از 

 
 24/3/5780  
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 گزارش گیري کارنامه مالي دانشجويان از سیستم ناد ؛ 

 و ؛ بررسي وضعیت شهريه دانشجويان شبانه 

 ؛دانشجويان تأيید عدم بدهي جهت تسويه حساب و فارغ التحصیلي 

  به آموزش دانشکده؛... تغییرات درخصوص جداول مالي، حق الزحمه هاي داوري واطالع رساني 

 بررسي جداول حق الزحمه هاي داوري دفاعیات تنظیم شده توسط آموزش دانشکده؛ 

  از قبیل حق التدريس، حق التشويق، داوري مقاالت،  دبه اساتیپرداختي تنظیم صورت وضعیت و اسناد

 ...داوري جلسات دفاع پايان نامه و پروپوزل دکتري، آزمون جامع، جلسه کمیته ارتقا، حق مصاحبه و

  دانشکده؛ نياسان بعمناو  نيابیتشپانجام ساير امور محوله و درخواستي از سوي معاون 

  

 رئوس فعالیتهای انجام شده توسط 
 مالی و حسابداری اکرشناس امور 

 آقای میثم

 اصغرزاده
 امور مالی  مسئول

 کارشناسی حسابداری
 همکاری بادانشگاه شاهد از 

 
 

2/3/5735  
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 آقای وحید ایزددوست
 همکار حوزه ریاست

دانشگاه شاهد از  همکاری با
1/9/68 

 آقای مصطفی منعمی نیا
 همکار حوزه ریاست

همکاری با دانشگاه شاهد از 
32/3/99 

 خانم صفیه کوهستانی
 همکار حوزه ریاست

همکاری با دانشگاه شاهد از 
1261 

 آقای رشید یحیوی
 و آموزش  همکار حوزه ریاست

همکاری با دانشگاه شاهد از 
1/1/61 

 قربانی علی آقای 
 همکار حوزه ریاست

همکاری با دانشگاه شاهد از 
1/9/61 

  هماکران پشتیبانی دانشکده علوم پایههماکران پشتیبانی دانشکده علوم پایه



 

 
 011 

 

  هماکران پشتیبانی دانشکده علوم پایههماکران پشتیبانی دانشکده علوم پایه

 آقای علی گل نجفی
 آزمایشگاههاهمکار 

دانشگاه شاهد از  با همکاری
1261 

 آقای سلمان سمیعی
 آزمایشگاههاهمکار 

همکاری با دانشگاه شاهد از 
2/1/68 

 آقای رامین احمدی
 آزمایشگاههاهمکار 

همکاری با دانشگاه شاهد از 
11/11/99 

 آقای علی عروجلو
 معاونت آموزشهمکار 

همکاری با دانشگاه شاهد از 
1/8/61 

 
 انتهای

گزارش معاونت   
پشتیبانی    

 و منابع انسانی



  

  رگوه اهی رگوه اهی 
  آموزشیآموزشی



  

 گروه آموزشی

 بردهارریاضیات و کا
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  گروه آموزشی ریاضیات و کاربردهاساختار 
 دانشکده علوم پایه

 گروه آموزشی 
 ریاضیات و کاربردها

 مقطع 
 کارشناسی ارشد و دکتری

 ریاضی محض

 آنالیز جبر هندسه

 ریاضی کاربردی

تحقیق در 
 آنالیز عددی عملیات

 مقطع کارشناسی

ریاضیات و 
 کابردها
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   رحیم علیزادهرحیم علیزادهدکتر دکتر   
 8پایه  دانشیار  دانشگاه صنعتی امیرکبیرریاضی محض از دکترای تخصصی 

 2831متولد   9/21/2881 همکاری با دانشگاه شاهد از

 ( *1)و ( 2)آنالیز تابعی ( * 1)و ( 2)آنالیز ماتریس های 
  * باناخ هندسه فضاهای* آنالیز تابعی کاربردی  

 جبرهای باناخ* نظریه برد عددی عملگرها * نظریه عملگرها 

 شده دروس ارائه

  هاهابردبردررریاضیات و کاریاضیات و کامدیر گروه مدیر گروه 
 

 :مهم اتاتفاق 

  گرایش هندسهرشته ریاضی محض جذب خانم دکتر قهرمانی گل در. 

 :تصمیم های مهم 

 تاکید بر استفاده از اساتید با تجربه در دروس پایه و اصلی رشته ریاضیات و کاربردها و برگزاری کالس های حل تمرین برای این دروس . 

 ها با کمترین مشکل روبرو شودبا توجه به جمعیت کم آن التحصیلی ریزی برای دانشجویان در شرف فارغ ای که برنامه ریزی دروس هر ترم به گونه نظم دربرنامه تجمیع کالسهای موازی و. 

 گروه ها با یکدیگر همکاری بیشتر با سایر گروه ها و دانشکده ها برای دروس سرویس و یکپارچه سازی کالس های موازی این. 

 :69-69کارهای در حال برنامه ریزی برای ترم اول  

 لی، اساتید گروه و متخصصین سایر دانشگاه هابرگزاری سمینارهای هفتگی با استفاده از دانشجویان کارشناسی که پروژه کارشناسی خود را به پایان رسانده اند، دانشجویان تحصیالت تکمی. 

 ضی برای بحث در مورد مسائل عمومی ریاضیاتبرگزاری عصرانه های ریا. 

 

 49نگاهی گذرا به گروه ریاضیات و کاربردها در سال 
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     سید حجت اله مؤمنی ماسولهسید حجت اله مؤمنی ماسولهدکتر دکتر 
  آنالیز عددی –ریاضی دکترای تخصصی 

 ابریستویت انگلستان –ولز از دانشگاه 
 19پایه  دانشیار

 2811متولد  11/8/2832همکاری با دانشگاه شاهد از 

*   1و 2آنالیز عددی* معادالت دیقرانسیل  * مبانی ریاضی *  1و 2ریاضی
* زبان تخصصی* منطق ریاضی * ریاضی گسسته *   1و2تحقیق در عملیات

* آنالیز عددی پیشرفته  * تحقیق در عملیات پیشرفته * مبانی کامپیوتر وبرنامه سازی 
 نالیز فوریهآ *ای  معادالت دیفرانسیل پارهحل عددی * خطی  روشهای عددی در جبر

 حل عددی معادالت دیفرانسیل عادی و پاره ای* روش های اسپکترال * 
 

دروس ارائه 
 شده

    مرزآبادمرزآباد  ابوالفضل تاریابوالفضل تاریدکتر دکتر 
 آنالیز عددی -کاربردی  ریاضیدکترای تخصصی 

 از دانشگاه تبریز 
 28 استادیار پایه

 2819متولد  2831همکاری با دانشگاه شاهد از 

 *  تقریب نظریه*  معادالت درحل روشهایی
 *  پیشرفته آنالیزعددی*  عددی آنالیز مبانی

حل معادالت دیفرانسیل *  معمولی دیفرانسیل معادالت عددی حل
 انتگرال نظریه در مباحثی* عددی معادالت انتگرال

دروس ارائه 
 شده
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    محمدعلی نصرآزادانیمحمدعلی نصرآزادانیدکتر دکتر 
 13استادیار پایه  ریاضی محض از دانشگاه شهیدباهنر کرماندکترای تخصصی 

 2889متولد  12/1/2832همکاری با دانشگاه شاهد از 

 *  جبر*  مختلط توابع*  ریاضیات تاریخ
 *  خطی جبر و ماتریسها مبانی*  جبر مبانی

 جبر-BCKمباحث در *  بول وجبر(مشبکه) التیس نظریه
 دروس ارائه شده

   حسام الدین شریفیحسام الدین شریفیدکتر دکتر 
 8استادیار پایه  ریاضی محض از دانشگاه تهراندکترای تخصصی 

 2833متولد  2/1/2883همکاری با دانشگاه شاهد از 

 * جبر مبانی*  گراف جبری نظریه*  لی جبر در ویژه مباحث
*  متناهی گروههای*  پیشرفته جبر*  خطی جبر و ماتریسها مبانی 

 جبری های گراف-ویژه مباحث

 دروس ارائه شده



 

 
 

 201 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     محمد اکبری تتکابنیمحمد اکبری تتکابنیدکتر دکتر 
 گرایش هارمونیک –ریاضی محض دکترای تخصصی 

 از دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
 21استادیار پایه 

 2819متولد  22/22/2881همکاری با دانشگاه شاهد از 

*  مختلط توابع*  ریاضی آنالیز*  ها گروه نیم روی آنالیز
 *  ریاضی علوم مبانی*  (2)عمومی ریاضی

 آنالیزحقیقی*  1 آنالیزتابعی*  کاربردها و اندازه نظریه

 دروس ارائه شده

   بهروز رئیسیبهروز رئیسیدکتر دکتر 
 ( سیستم های دینامیکی)ریاضی محض دکترای تخصصی 

 از دانشگاه صنعتی شریف

 3استادیار پایه 

 2831متولد 

 *  دینامیکی سیستمهای مبانی*  (ریاضیات) علم فلسفه
 دیفرانسیل معادالت نظریه*  ها مجموعه نظریه و منطق مبانی

 *  سهموی جزئی مشتقات با معادالت نظریه*  عادی
 1 جزیی شتقاتم با دیفرانسیل معادالت

 دروس ارائه شده
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    بهنام زرپاکبهنام زرپاکدکتر دکتر 
 23استادیار پایه  کاربردی از دانشگاه علم و صنعتریاضی دکترای تخصصی 

 2811متولد  19/1/2832همکاری با دانشگاه شاهد از 

 *  2 احتمال*  تصادفی دیفرانسیل معادالت عددی حل
 فرایندهای تصادفی*  دیفرانسیل معادالت

 دروس ارائه شده

   سیده نفیسه آل محمدسیده نفیسه آل محمددکتر دکتر 
 1استادیار پایه  دانشگاه صنعتی امیرکبیرآمار از دکترای تخصصی 

 2811متولد  21/3/2891همکاری با دانشگاه شاهد از 

*  آماری روشهای*  آمارزیستی*  فناوری زیست برای آمار
 احتمال مبانی* بیوتکنولوژی در ریاضیات*  (1)و  (2)ریاضی

 دروس ارائه شده
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     هاجر قهرمانی گلهاجر قهرمانی گلدکتر دکتر 
 ریاضی محض ازدکترای تخصصی 

 صنعتی امیرکبیر 
 2استادیار پایه 

 2811متولد  2891همکاری با دانشگاه شاهد از 

 *  (1)عمومی ریاضی*  عمومی توپولوژی
 2منیفلد هندسه*  اعداد مقدماتی نظریه

 دروس ارائه شده

انتهای 
گزارش گروه 
ریاضیات و 

 کاربردها



  

 گروه آموزشی

 زیست شناسی
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  گروه آموزشی زیست شناسیساختار 
 دانشکده علوم پایه

 گروه آموزشی 
 زیست شناسی

 مقطع دکتری

 فیزیولوژی گیاهی

زیست فناوری  
 بیوتکنولوژی میکروبی

 میکروبیولوژی

 مقطع کارشناسی ارشد

 فیزیولوژی گیاهی

 علوم جانوری

 بیوتکنولوژی میکروبی

 میکروبیولوژی

 مقطع کارشناسی

 -زیست فناوری 
 بیوتکنولوژی

 ژنتیک
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   محمدصفی رحمانی فرمحمدصفی رحمانی فردکتر دکتر   
 41پایه  استادیار  شیمی از دانشگاه تربیت مدرسدکترای تخصصی 

 4831متولد   4/7/4831 همکاری با دانشگاه شاهد از

 * (4)عمومی شیمی*  روشها و بیوفیزیک
 *  (2)شیمی*  شیمی مبانی(/4)شیمی 

 (4)و آزمایشگاه شیمی و بیوشیمی( 2)آزمایشگاه شیمی 

 دروس ارائه شده

  زیست شناسیزیست شناسیمدیر گروه مدیر گروه 
 

 ؛4831جلسه کمیته تخصصی گروه زیست شناسی در سال  3برگزاری  

 ؛تصویب پروپوزالهای دکتری و ارشد در رشته های زیست فناوری، میکروبیولوژی، فیزیولوژی گیاهی و فیزیولوژی جانوری 

 ؛پذیرش اولین دوره دانشجو در رشته زیست فناوری مقطع کارشناسی 

 49شناسی در سال نگاهی گذرا به گروه زیست 
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     رسولیرسولیایرج ایرج دکتر دکتر 
 23پایه  استاد میکروبیولوژی از دانشگاه بمبئی هندوستاندکترای تخصصی 

 4883متولد  28/44/4872همکاری با دانشگاه شاهد از 

*  انگلیسی تخصصی زبان*  میکروبیولوژی روشهای
 موادغذایی میکروبیولوژی استانداردهای

 آزمایش طراحی و پژوهش روش/تخصصی متون

 شدهدروس ارائه 

    سیدلطیف موسوی گرگریسیدلطیف موسوی گرگریدکتر دکتر 
 22پایه استاد بیوشیمی از دانشگاه پنجاب هندوستاندکترای تخصصی 

 4883متولد  4/3/4833همکاری با دانشگاه شاهد از 

 *  میکروبها ژنتیک*  ژنتیک ومهندسی بیوتکنولوژی
*  (2)ژنتیک*  ملکولی شناسی زیست*  سلولی زیست

 ها پروکاریوت ژنتیک مهندسی*  ژنتیک مهندسی

 ها یوکاریوت ژنتیک مهندسی

 دروس ارائه شده
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    دکتر منیژه کرمیدکتر منیژه کرمی
 23پایه  دانشیار فیزیولوژی جانوری از دانشگاه تهراندکترای تخصصی 

 4813متولد  44/7/4872همکاری با دانشگاه شاهد از 

*  تولیدمثل فیزیولوژی*  جانوری بیوسیستماتیک*  تکامل
 *  نوروآندوکرینولوژی* زایی  وگونه گونه*  سلولی غشای فیزیولوژی

 *  2و  4فیزیولوژی جانوری *  2و  4جانورشناسی 
 (مولکولی-برای رشته های سلولی)مبانی فیزیولوژی جانوری 

 دروس ارائه شده

   مجید حسن پور عزتیمجید حسن پور عزتیدکتر دکتر 
 44استادیار پایه  مدرستربیت از دانشگاه  فیزیولوژیدکترای تخصصی 

 4811متولد  4/44/4831همکاری با دانشگاه شاهد از 

 * داخلی درمحیط الکترولیتها تنظیم*  جانوری فیزیولوژی
 *  وعضله عصب فیزیولژی*  خون گردش تنظیم 

 مرکزی عصبی دستگاه فیزیولوژی

 دروس ارائه شده
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     طیبه رجبیانطیبه رجبیاندکتر دکتر 
 43پایه  دانشیار فیزیولوژی گیاهی از دانشگاه تهراندکترای تخصصی 

 4811متولد  43/44/4873همکاری با دانشگاه شاهد از 

 گیاهی متابولیسم*  (اولیه متابولیسم) 4 گیاهی بیوشیمی
 *  رشد های کننده تنظیم عمل مکانیسم*  پیشرفته

 * فتوسنتز*  رشدونموپیشرفته*  گیاهی فیزیولوژی
 گیاهی متابولیسم*  دارویی گیاهان 

 دروس ارائه شده

   فرح کریمیفرح کریمیدکتر دکتر 
 7استادیار پایه  فیزیولوژی گیاهی از دانشگاه تربیت مدرسدکترای تخصصی 

 4813متولد  41/44/4833همکاری با دانشگاه شاهد از 

 * وانتقال جذب * جذب فیزیولوژی*  گیاهی ملکولی ژنتیک
 *درگیاهان  تکوینی شناسی زیست  * همزیستی فیزیولوژی 

 *  ای مقایسه شناسی وبافت شناسی یاخته 
 *وبافت  سلول درکشت متابولیسم 

 دروس ارائه شده
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    اصغر کامرانیاصغر کامرانیدکتر دکتر 
  سیستماتیکبیو - شناسی زیستدکترای تخصصی 

 گیاهی از دانشگاه تهران اکولوژی و
 41استادیار پایه 

 4817متولد  4878همکاری با دانشگاه شاهد از 

 * 4عمومی شناسی زیست* گیاهی  شناسی زیست*  عمومی اکولوژی
 *  جدید تاکسنومی* گیاهی  پوششهای ژیواکول 

 (2)و ( 4)سیستماتیک گیاهی * تالوفیتها 

 دروس ارائه شده

    دکتر مسعود تقی زادهدکتر مسعود تقی زاده
 تهرانشیمی از دانشگاه دکترای تخصصی 

 42استادیار پایه 

 4814متولد 

 دروس ارائه شده 2شیمی مبانی*  (2)آلی شیمی*  (4)آلی شیمی
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   حمیدرضا انعامیحمیدرضا انعامیدکتر دکتر 
 2مربی پایه  دانشگاه ارومیه از دامپزشکی  حرفه ایدکترای 

 4817متولد  3/41/4874همکاری با دانشگاه شاهد از 

 دروس ارائه شده جانوری شناسی زیست*  2عمومی زیست
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 نیاز هر آزمایش آماده سازی مواد ووسایل مورد 

 مطالعه وتهیه دستور العمل های آزمایشگاهی 

 رسیدگی به حضور وغیاب دانشجویان ونظم وانظباط در آزمایشگاه 

 راهنمایی وهدایت دانشجویان برای انجام صحیح وآشنایی با اصول ایمنی 

 تصحیح گزارش کار دانشجویان ارزیابی و 

  وتجهیزاتبررسی واظهار نظر در خصوص سفارش خرید مواد 

 همکاری با اعضای هیئت علمی ودانشجویان ارشد در طرحهای تحقیقاتی وآموزشی 

 1بیوشیمی شیمی و،  2، شیمی آلی 1، شیمی آلی  2شیمی،  1کارشناسی آزمایشگاههای شیمی 

 طراحی سواالت پایان ترم آزمایشگاه 

 همکاری ومراقبت در امتحانات پایان ترم 

 بیوشیمی، 1کارشناسی ازمایشگاه بیوشیمی 

 آموزش نحوه کار با دستگاهGC  و HPLC به دانشجویان کارشناسی ارشدوروتاری 

 آموزش تهیه محلولها ومعرفهای شیمیایی به همکاران آزمایشگاه 

  1آز شیمی وبیوشیمی -2و1آلی - 2و1تهیه وتصحیح دستورالعمل های آزمایشگاهی آز شیمی 

  استفاده از نرم افزار  HPLC گاه هنگام کار با دست 

 استفاده از اینترنت برای دانلود نرم افزار های شیمی 

 آموزش رسم نمودار( باEXCLE )ورسم مولکولها به دانشجویان 

 

 رئوس فعالیتهای انجام شده توسط 
 اکرشناس آزمایشاگه شیمی

راضیه محمدیان خانم 

 کشاورز
 شیمیکارشناس آزمایشگاه 

کارشناسی مهندسی شیمی 
 گرایش صنایع غذایی

 همکاری با دانشگاه شاهد از 

3131 
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برای دانشجویان   2و آلی 3آلی  -2عمومی -3فعالیت خود را آغاز وبا ارایه دروس آزمایشگاهی شیمی عمومی  3131آزمایشگاه شیمی از سال   
دو درس آزمایشگاهی  3131البته با پذیرش دانشجو در رشته زیست فناوری از سال .زیست شناسی به فعالیت خود تا کنون ادامه داده است

در ضمن به مدت چند سال نیز دروس آزمایشگاهی .به لیست دروس ارایه شده اضافه می گرددد 2شیمی وبیوشیمی – 3 شیمی وبیوشیمی
 .وتجزیه به دانشجویان رشته کشاورزی در مقطع کارشناسی  ارایه گردید 3آلی– 3شیمی عمومی 

 

 امکانات 
برای آزمایشگاه خریداری شد که این وسیله برای جداسازی وشناسایی   HPLCدستگاه  3131عالوه بر امکانات عمومی آزمایشگاه از سال     

 .واکثر دانشجویان ارشد گیاهی از این وسیله برای انجام پایان نامه های خود استفاده می نمایند.ترکیبات آلی مورد استفاده قرار می گیرد
 

 فعالیت های آزمایشگاهی 
  :پژوهشی اساتید در زمینه های-ی تحقیقاتیعالوه بر فعالیتهای آموزشی قسمتی از پروژه ها

 هوا -بررسی اثر فیبر کربنی وفیبر شیشه ای بر عملکرد باتری روی 
 ساخت باتری قلمی شارژ پلیمری آزمایشگاهی 
  اکسید سرب وبررسی خواص ان–ساخت نانو کامپوزیت پلی آنیلین 
 وبیوشیمی آنها  بررسی ویژگیهای تاکسونومیک واکولوژیک چند گونه بالند گوی ایرانی 
 سنجش فعالیتهای انزیمی وترکیبات فنلی وموسیالژ 
  همچنین قسمتی از پایان نامه های دانشجویان ارشد 

 دانشجویان ارشد گیاهی(گاز نیتروژن—اولتراسونیک-روتاری -استفاده از دستگاه سوکسله جهت گرفتن عصاره- HPLC) 
 (آزمایشگاهی جهت ساخت مواد نانواستفاده از مواد ووسایل )دانشجویان ارشد فیزیک 
 دانشجویان ارشد کشاورزی(استفاده از روتاری وHPLC ) 

 .در این آزمایشگاه انجام می گیرد
 

 تاریخچه آزمایشگاه شیمی دانشکده علوم پایه
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 تدریس و کارشناسی آزمایشگاه های ژنتیک،  زیست سلولی و بیوشیمی 

 دستور  هیته در زمان انجام کار، انیدانشجو تیهدا، ازیو مواد مورد ن زاتیو تجه لیوسا ینیب شیمواد، پ یآماده ساز

 ...و ، طراحی آزمایشات جدیدامتحان یبرگزار گزارش کارها یابیارز نظم، یبرقرار، کار

  ریزی دروس و دعوت از اساتید گروه زیست برای دو رشته کارشناسی و چهار رشته کارشناسی ارشد وسه برنامه

 در مقطع دکتریرشته 

 پایان ترم امتحانات یدر برگزار همکاری  

 مشاوره و راهنمایی دانشجویان 

 انجام سایر امور محوله از سوی مدیر گروه زیست شناسی 

  1آز شیمی وبیوشیمی -2و1آلی - 2و1تهیه وتصحیح دستورالعمل های آزمایشگاهی آز شیمی 

 تدریس آزمایشگاه زیست سلولی 

 2و ژنتیک  2آزمایشگاه های بیوشیمی همکاری با اساتید مدعو 

 همکاری با سایر کارشناسان آزمایشگاه 

 به روز کردن دستور کارهای آزمایشگاهی 

 شگاهیآزما ی تدریس دربراپاورپوینت  و نترنتیاستفاده از ا 

 ازنرم افزار  استفادهoffice  ستیگروه ز یکارها یبراواینترانت 

 آزمایشگاهدر  یتخصص یاز نرم افزارها استفاده 

 رئوس فعالیتهای انجام شده توسط 
 اکرشناس آزمایشاگه ژنتیک

 سارا خبازانخانم 
 ژنتیککارشناس آزمایشگاه 

کارشناسی ارشد زیست شناسی 
 علوم سلولی مولکولی

 همکاری با دانشگاه شاهد از 

3131 
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 و فیزیولوژی جانوری و ایمونولوژی )یوتکنولوژیو ب کیژنت) یجانور ستیز : شاتیزماآ هیارا 

  آزمایشگاه ژنتیک و آزمایشگاه سلولیو  کارشناسی 
 برنامه ریزی گروه زیست 
  (درخواست مواد و وسایل، حیوان مورد نیاز، اموراداری وتاسیسات)پی گیری امور آزمایشگاه 
  پاسخگویی به دانشجویان ارشد رشته فیزیولوژی 
 جهت انجام آزمایش انیدانشجو راهنمایی  - ابیکنترل حضوروغ -گزارش کار حیتصح 
 تهیه فیکساتور نمونه های جانوری 
 ش جهت برگزاری امتحانات پایان ترموزبا آم یمکاره 
  پاسخگویی وانجام هماهنگی دانشجویان  جهت کار با میکروسکوپ مانیتورینگ 
  طرح سواالت آزمون عملی آزمایشگاه های مربوطه، برگزاری آزمون، تصحیح برگه ها 
 یقاتیکمک به انجام برخی امور آزمایشگاه تحق 
 و ارائه  شیجهت انجام آزما انیدانشجو ییراهنما-، بیهوش ویا نخاعی کردن حیوانلیموادووسا یآماده ساز

 بخش تئوری و عملی آزمایشگاه، تصحیح گزارش کار دانشجویان
 کنترل صحت مواد و وسایل آزمایشگاه و در صورت نیاز، ارسال برای تعمیر تجهیزات 
 نگهداری از نمونه های جانوری 
   راهنمایی دانشجویان در استفاده صحیح از امکانات و رعایت استانداردهای کار با حیوان 

 و کنترل شده بصورت مطلوب شگاههایازما یبرگزار 

  مراقبت امتحانی 
 آماده کردن نمونه برای تهیه عکس و آموزش کار با مانیتورینگ به دانشجو 
 ارائه نمرات آزمایشگاه به آموزش 
  تهیهpower   جهت ارائهprelab آزمایشگاه ایمونولوژی 
 تکنیک رنگ آمیزی نیترات نقره و هماتوکسلین تک سلولی های جانوری جهت راهنمایی دانشجوی ارشد 

 

 رئوس فعالیتهای انجام شده توسط 
 فیزیولوژی جانوریاکرشناس آزمایشاگه 

 مهناز رحیم پورخانم 
 کارشناس آزمایشگاه

 فیزیولوژی جانوری 
کارشناسی ارشد زیست شناسی 

 علوم جانوری
 همکاری با دانشگاه شاهد از 

3131 
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 ، پس از جذب اولین دوره کارشناسی رشته علوم جانوری فعالیت خود را در نیمه دوم3133این آزمایشگاه با تشکیل گروه زیست شناسی در سال   

 .همان سال آغاز نمود

 حيطه وظايف اين آزمايشگاه مشمول: 

 .نگه داری و مراقبت از حیوانات آزمایشگاهی که لزوما در فضائی مستقل از آزمایشگاه اداره می گردد -

 .فضای آزمایشگاهی که موزه جانورشناسی را نیز در خود جای داده است -

  گرديده استدروس عملی که از آغاز به کار اين آزمايشگاه ارائه: 

  2و 3آز جانورشناسی 

  (مختص رشته علوم کشاورزی)آز جانورشناسی عمومی 

  (مولکولی و بیوتکنولوژی-مختص رشته زیست شناسی سلولی)آز زیست جانوری 

 آز بافت شناسی 

 آز جنین شناسی 

 آز زیست انگل ها 

  1و2و3آز فیزیولوژی جانوری  

  (ماهیت سلولی و مولکولی از بدنه این آزمایشگاه خارج شده استکه در حال حاضر به دلیل ) آز ایمونولوژی 

در راستای تربیت دانشجویان تحصیالت تکمیلی علوم جانوری با گرایش فیزیولوژی، به عنوان یک  3131آزمایشگاه علوم جانوری از سال 

 :ویان تحصیالت تکمیلی مشارکت فعال داشته استآزمایشگاه تحقیقاتی علوم جانوری و در قالب طرح های پژوهشی ذیل و نیز طرحواره دانشج

 جراحی مغز و بافت های عمومی حیوانات کوچک آزمایشگاهی هم راستا با اهداف آموزشی و پژوهشی  -

 مطالعه نوروآناتومی نسج مغز و بررسی آسیب شناسی سایر بافت ها در حیوانات تحت بررسی و تهیه اسالیس های مغز و بافت های محیطی  -

 ی آزمایشگاه علوم جانوری دانشکده علوم پایهمعرف
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 رمطالعات نوروفیزیولوژیک و رفتاری در زمینه وابستگی به مواد مخدر و نیز شناخت سوء اثر این مواد بر سیستم عصبی مرکزی و تولید مثلی د -  

 حیوانات آزمایشگاهی

مطالعات سلولی و بیوشیمیائی بر روی مدل حیوانی تک یاخته ای در راستای شناخت مکانیسم های وابستگی به مواد مخدر و سایر ساز و  -

 کارهای مرتبط با رشته تخصصی علوم جانوری 

 د مانند نیتریک اکسایدمطالعات پاتوفیزیولوژیک و بیوشیمیایی بافتی متعدد از جمله بررسی اثر نوروتوکسین ها و رادیکال های آزا -

پژوهشی -در این آزمایشگاه همچنین سایر مطالعات مرتبط با رشته علوم جانوری به فراخور طرح ها و طرحواره هم راستا با اهداف آموزشی -

 .دانشگاه انجام می شود

 

 عمده اهداف پژوهشی که در اين آزمايشگاه دنبال می شود: 

 (در مطالعه فرآیندهای وابستگی، تحمل و ترک)ولوژیک عمومی و وابسته به جنس مواد مخدر بررسی اثرات نوروفیزیولوژیک و پاتوفیزی -

 مواد اپیوئیدی عموما و نیز بطور وابسته به جنس ( ضد دردی)بررسی اثرات آنتی نوسیسپتیو  -

 (ای محیطیو عندالزوم سیستم ه)بررسی اثرات ترانسمیترها و نوروتوکسین ها و مواد مختلف بر سیستم عصبی مرکزی  -

 مدل سازی حیوانی برای بررسی بیماری های داخلی و عوارض جانبی داروها از جمله عارضه تخمدان های پلی کیستیک -

مطالعه آسیب های یادگیری و حافظه ای مرتبط با سوء مصرف مواد افیونی و نیز مدل سازی حیوانی در این راستا به کمک مطالعات  -

 .....آزمایشگاهی و 

 ه ای بیماری های نورودژنراتیو و نورولوژیکمطالعات پای -

 بررسی و شناخت ساز و کار سلولی و بیوشیمیائی فرایندهای وابستگی به مواد مخدر و نوروتوکسین ها در حیوانات تک یاخته ای -

اخته ای از جمله بررسی سایر مطالعات حیوانی هم راستا با طرح ها و طرحواره ها در عموم حیوانات آزمایشگاهی به ویژه در مدل های تک ی -

 اثرات مواد مختلف سنتزی و طبیعی بر روی این حیوانات 

 معرفی آزمایشگاه علوم جانوری دانشکده علوم پایه
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 آماده سازی وسایل مورد نیاز مربوط به هر آزمایش 

 مطالعه و تهیه دستورالعمل های آزمایشگاهی 

 رسیدگی به حضور و غیاب دانشجویان و نظم در آزمایشگاه 

  راهنمایی دانشجویان برای انجام صحیح و آشنایی با اصول ایمنی 

 برگزاری آزمایشگاه و ارائه مطالب علمی مربوط به همان آزمایش 

 ارزیابی و تصحیح گزارش کار دانشجویان 

 بررسی و اظهار نظر در خصوص سفارش خرید مواد و تجهیزات آزمایشگاهی 

 ری امتحانطراحی سواالت پایان ترم آزمایشگاه و برگزا 

 همکاری و مراقبت امتحانات پایان ترم 

 همکاری با اعضای هیئت علمی در امور پژوهشی 

 راهنمایی دانشجویان کارشناسی ارشد در آنجام امور آزمایشگاهی 

 سفارش خرید و پیگیری مواد مورد نیاز آزمایشگاهی 

 ارسیدگی به دستگاه های آزمایشگاهی و در صورت نیاز پیگیری تعمیر آن ه 

  آموزش نحوه کار با دستگاه اسپکتروفتومتربه دانشجویان کارشناسی ارشد، آموزش تکنیک کشت بافت گیاهی و کار با
به دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری، تهیه و تصحیح دستوالعمل ...( المینار، اتوکالو، آون و ) دستگاه های مربوطه 

 آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی

 اسپکتروفتومتر هنگام کار با دستگاه ،استفاده از نرم افزار  استفاده از نرم افزارspss  ،جهت انجام کاهای آماری
استفاده از اینترنت جهت کسب اطالعات مورد نیاز برای راهنمایی دانشجویان کارشناسی ارشد و دریافت تکنیک ها و 

 روش های آزمایشگاهی نوین

 

 رئوس فعالیتهای انجام شده توسط 
 گیاهیاکرشناس آزمایشاگه فیزیولوژی 

 نصرت رحمانیخانم 
 کارشناس آزمایشگاه

 فیزیولوژی گیاهی 
 کارشناسی ارشد

 زیست شناسی گیاهی 
 همکاری با دانشگاه شاهد از 

3111 
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این آزمایشگاه به اتاق کشت بافت . آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی یکی از اصلی ترین آزمایشگاه های گروه زیست شناسی در دانشگاه شاهد می باشد  

، 38-، اسپکتروفتومتر، فریزر PCRگیاهی، اتاق کار مولکولی، اتاق کشت سلول و همچنین دستگاههای هود استریل، اتاقک رشد گیاهی، 

 .و انکوباتور یخچالدار مجهز می باشد CO2سانتریفیوژ، سیستم الکتروفورز افقی و عمودی، آون، انکوباتور 

آزمایشگاه های فیزیولوژی گیاهی، کشت بافت، زیست گیاهی و علوم زیستی از جمله آزمایشگاه هایی است که  برای دانشجویان کارشناسی رشته 

 در این آزمایشگاه ها اطالعاتی در مورد گونه های گیاهی، مطالعات میکروسکوپی، تشریح و مورفولوژی. و زیست فن آوری برگزار می گرددژنتیک 

 .گیاهان آوندی، استخراج و بررسی ترکیبات گیاهی و همچنین کشت بافت گیاهی به دانشجویان ارائه می گردد

پژوهش های . جویان کارشناسی ارشد و دکتری رشته فیزیولوژی گیاهی مشغول به پژوهش می باشنددر بخش تحقیقاتی این آزمایشگاه نیز دانش

از جمله طرح های تحقیقاتی صورت . صورت گرفته در این آزمایشگاه در زمینه های فیزیولوژی گیاهی، بیوتکنولوژی گیاهی و فیتوشیمی است

حتوای ترکیبات فنلی، فالوونوئیدی و آلکالوئیدی گیاهان دارویی، بررسی فعالیت آنزیم گرفته نیز می توان به بررسی تیمارهای مختلف بر روی م

های تنشی، تاثیر عوامل هورمونی مختلف بر پارامترهای رشدی گیاه در کشت در شیشه، خاموش سازی ژن، بررسی بیان آنزیم های کلیدی در 

 .و خالص سازی ترکیبات ضدسرطانی اشاره نمود سنتز متابولیت های ثانویه تحت شرایط تنشی و همچنین استخراج

 دانشکده علوم پایهمعرفی آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی 
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 ه و دانشگاه دتالش جهت پیشبرد اهداف موردنظر دانشک 

  کنترل بر امورات ازمایشگاه و پیشنهاد جهت پیشبرد اهداف جدید علمی و غیر علمی -نظارت   

 د ودکترا جهت اهداف مورد نظرشر با دانشجویان ارمبرگزاری جلسات مست   

 جهت حضور دانشجویان ونظارت بر نحوه ی کار انها یبرنامه ریز   

 لزوم انتقال نظرات به اساتید محترم راهنما تبررسی انتقادات و پیشنهادات دانشجویان ودر صور   

 همکاری با آموزش دانشکده در برگزاری امتحانات پایان نیمسال 

 انجام سایر امور محوله از سوی مدیرگروه زیست شناسی 

 رئوس فعالیتهای انجام شده توسط 
 تحقیقاتیاکرشناس آزمایشاگه 

 آقای فردین رحیمی
 کارشناس آزمایشگاه

 و میکروبیولوژی تحقیقاتی 
 کارشناسی ارشد

 پزشکی بیوتکنولوژی
 همکاری با دانشگاه شاهد از 

31/6/3136 
 
 

انتهای 
گزارش گروه 
 زیست  شناسی



  

 گروه آموزشی

 علوم کامپیوتر
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  گروه آموزشی علوم کامپیوترساختار 
 دانشکده علوم پایه

 گروه آموزشی 
 علوم کامپیوتر

 مقطع کارشناسی

 رشته علوم کامپیوتر
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   شهریار بیژنیشهریار بیژنیدکتر دکتر           
 مهندسی کامپیوتردکترای تخصصی 

  رو انگلستانبدانشگاه ادیناز  
 7استادیار پایه 

 2831متولد  2831همکاری با دانشگاه شاهد از 

* الگوریتمها  و ها داده ساختمان* پیشرفته  سازی برنامه
 سازی برنامه و کامپیوتر مبانی*  کامپیوتر درعلوم مباحثی

 دروس ارائه شده

  علوم کامپیوترعلوم کامپیوترمدیر گروه مدیر گروه 
 

  4931در سال  گروهمهمترین مصوبات کمیته 

 تدریس دروس پایه کارشناسی توسط اعضای هیات علمی و استفاده از مدعوین در سایر دروس 

 سامان دهی به پروژه های کارشناسی 

 

 49نگاهی گذرا به گروه علوم کامپیوتر در سال 
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 مهمترین تغییرات در گروه آموزشی 

  تغییر مدیریت گروه 

  (آقای دکتر مجید بیات)یک هیات علمی جدید جذب 

  (در حال کسب مجوز وزرات علوم)موافقت دانشگاه با درخواست راه اندازی کارشناسی ارشد گرایش سیستم های هوشمند 
 گسترس روابط آموزشی با گروه های ریاضیات و کاربردها و مهندسی کامپیوتر از طریق: 

   برنامه ریزی مشترک و هماهنگ آموزشی با استفاده از نرم افزار 

  ایمهندسی و تجمیع چند درس مشترک در یک کالس پس از جلسات بین دانشکده پایه و فنی های علوم مشترک دروس در دانشکده ارائه 

 ارائه دروس کارشناسی ارشد سرویسی به رشته فناوری اطالعات 

  رشته های ریاضیات و کاربردها و مهندسی کامپیوتر از طریقگسترس روابط پژوهشی با: 

 جلسات مباحثه علمی 

 راهنمایی، مشاوره و داوری دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا 

 عضویت در پژوهشکده علوم و فناوری های نوین دانشگاه شاهد و شرکت در جلسات هفتگی 

 جهت برنامه ریزی مناسب نظرسنجی و نیازسنجی از وضعیت فناوری اطالعات دانشکده 

 تهیه و توزیع بسته مالتی مدیا معرفی رشته به ورودی های جدید کارشناسی 

 سایر اقدامات و برنامه ریزی های انجام شده 

 های اجتماعی  زمینه سازی کانون دانش آموختگان علوم کامپیوتر با راه اندازی بستر مجازی آن در شبکه 

  علوم کامپیوتر و شروع ساماندهی وضعیت وبسایت دانشکده علوم پایهراه اندازی وبسایت جدید گروه 

 آغاز به برنامه ریزی و ساماندهی وضعیت فناوری اطالعات دانشکده با رایزنی با مسئولین دانشگاه 

 تعیین اولویت های نرم فزاری دانشکده علوم پایه 

  مشکل برق آنهاتالش جهت ارتقاء کامپیوترهای سایتهای دانشکده علوم پایه و حل 

  کسب مجوز راه اندازیmailing list  داخلی برای کلیه ورودی ها و دروس با رایزنی با اداره کل فناوری اطالعات و ریاست
 دانشگاه

 

 49نگاهی گذرا به گروه علوم کامپیوتر در سال 
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    حمیدرضا نویدی قاضیانیحمیدرضا نویدی قاضیانیدکتر دکتر 
 Operations  Research (Game theory) دکترای

 MSU Universityاز دانشگاه دولتی مسکو  
 82 پایه دانشیار

 2811متولد  2/7/2872همکاری با دانشگاه شاهد از 

 *  بازیها نظریه در ویژه مباحث*  بازیها الگوریتمی نظریه
*  سازی بهینه*  پیشرفته خطی ریزی برنامه*  بازیها نظریه

 1و2 درعملیات تحقیق* فتهرپیش درعملیات تحقیق

 دروس ارائه شده

   اردشیر دولتی ملک آباداردشیر دولتی ملک آباددکتر دکتر 
 9 پایه دانشیار ریاضی کاربردی از دانشگاه صنعتی امیرکبیردکترای تخصصی 

 2838متولد  2831همکاری با دانشگاه شاهد از 

 * جریان شبکه*   زیرمدولی سازی بهینه*  ترکیباتی سازی بهینه

 پیشرفته درعملیات تحقیق* بهینه سازی خطی *  الگوریتم تقریبی
 دروس ارائه شده
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     دکتر سیدحمید حاج سیدجوادیدکتر سیدحمید حاج سیدجوادی
 و الگوریتم جبر –ریاضی دکترای تخصصی 

 از دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
 21پایه  دانشیار

 2832متولد  2831همکاری با دانشگاه شاهد از 

 و طراحی*  الگوریتمها و ها داده ساختمان*  2 عمومی ریاضی
*  ریاضی علوم مبانی*  کامپایلر*  ها الگوریتم تحلیل

 ومدول حلقه نظریه*  جبرغیرجابجایی

 دروس ارائه شده

   مجید بیاتمجید بیاتدکتر دکتر 
 1استادیار پایه خوارزمیاز دانشگاه  رمز  –ریاضی دکترای تخصصی 

 2812متولد  21/22/2891همکاری با دانشگاه شاهد از 

 *رمزنگاری * معادالت دیفرانسیل 
 امنیت سیستم های کامپیوتری 

 دروس ارائه شده
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 حوزه فیزیکی 
 4  4و سایت ( دانشکده علوم پایه 2واقع در طبقه ) 3، سایت (دانشکده علوم پایه 3واقع در طبقه ) 3و 1سایت : سایت کامپیوتری 

 .عدد کامپیوتر  است 56که شامل ( دانشکده علوم پایه 2واقع در طبقه )و آزمایشگاه علوم کامپیوتر ( در سایت فنی 8واقع در کالس )

 ها و  تاپ های کامپیوتر، لپ انشکده، اتاق اساتید و کارکنان که شامل دستگاههای فیزیک و زیست شناسی د کلیه آزمایشگاه

 (.تاپ کامپیوتر و تعداد معتنابهی لپ 53شامل )پرینترهای متعلق به دانشگاه است 
 

 ها حوزه شبکه 
  اینترنت، سرویس دایرکتوری، ایمیل، وبسایت و   پیگیری مشکالت سرویس.... 

  پیگیری مشکالتaccess point  های دانشکده، رفع مشکالت ارتباطی دانشجویان، اساتید و کارمندان در ارتباطات بیسیم، اتصال

 ....به دامنه، اشتراک اطالعات و 
 

 افزاری حوزه نرم 
 های دانشکده، های تخصصی گروه افزارهای کاربردی، تنظیمات سامانه اتوماسیون اداری و آنتی ویروس، برنامه به روزرسانی نرم 

 .ها و سایر کامپیوترها در حوزه ستادی دانشکده ها و کامپیوترهای آزمایشگاه افزاری سایت ایرادات نرمرفع 

 تکمیل، پشتیبانی و ارتقاء کمی و کیفی محتویات و ساختار وبسایت دانشکده علوم پایه و سایر صفحات وب مرتبط . 

 گیری و بازیابی  پشتیبان(recovery )ها بر روی کامپیوترهای فوق کاربردی و فایلافزارهای  عامل، نرم سیستم. 

 افزارهای مورد نیاز اساتید و دانشجویان افزاری و نصب نرم نیازسنجی نرم. 

 افزارهای تخصصی مورد نیاز اساتید و دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشکده تهیه و نصب نرم. 

 افزاری عمومی و تخصصی دانشکده به روزرسانی بانک نرم. 
 

 حوزه سخت افزاری: 
 افزاری شبکه، تشخیص و رفع عیوب پرینترها و اسکنرها افزاری قابل انجام در دانشکده، رفع عیوب سخت ها، تعمیر و رفع عیوب سخت افزاری سیستم تشخیص عیوب سخت. 

 Check up اسکنر، پرینتر، مانند) جدید افزاری سخت تجهیزات اندازی راه و افزودن افزاری، سخت قطعات تعویض دانشکده، در موجود های سیستم وکلیه ای دوره wireless 

access points و )...  

 

 با همکاری

 آقای سید امید سیدی
 پایه دانشکده علوم فناوریکارشناس 

 

 

  

 سمیرا طارمیخانم 
 کارشناس آزمایشگاه های

  رعلوم کامپیوت 
 علوم پایهدانشکده 

 کاربردی ریاضی ارشد کارشناس
 همکاری با دانشگاه شاهد از 

 
0931 

 
 

های  ها و فعالیت ای از حوزه خالصه
  گروه آموزشی علوم کامپیوتر همکاران
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 همکارانهای  ها و فعالیت ای از حوزه خالصه
 گروه آموزشی علوم کامپیوتر 

  پژوهشیحوزه آموزشی و: 
  های علوم کامپیوتر، ریاضیات و کاربردها،  دانشجو در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در رشته 037پشتیبانی از نیازهای آموزشی و پژوهشی بیش از

 .شناسی و فیزیک زیست

 ها هستند پشتیبانیافزاری و سایر  افزاری و نرم های دانشکده که نیازمند به تجهیزات سخت سازی کلیه کالس آماده . 

 نویس که بصورت عملی  افزاری امتحانات خاص مانند دروس برنامه افزاری و نرم سازی سخت همکاری با کارشناسان آموزش در برگزاری برگزاری امتحانات و زمینه

 (برای برگزاری امتحانات برنامه نویسی PC2اندازی و نگهداری سرور  مانند راه)شود  برگزار می

 نویسی و رباتیک در دانشکده سازی برای برگزاری مسابقات برنامه زمینه همکاری و. 

 های خاص دروس زیر نیز وجود دارد های نیازمند به وسایل کمک آموزشی، نیازمندی های عمومی کالس بجز نیازمندی : 

عامل، آزمایشگاه مدار منطقی، طراحی  ، آزمایشگاه سیستم ایگاه داده، آزمایشگاه پ2و  1نویسی پیشرفته، آزمایشگاه علوم کامپیوتر  نویسی مقدماتی، برنامه برنامه

های  سازی و نصب ماشین که نیازمند خدماتی مانند آماده.... های کامپیوتری، هوش مصنوعی، بیوانفورماتیک، بیوانفورماتیک پیشرفته و  های برنامه نویسی، شبکه زبان

سازی و نگهداری تجهیزات  آماده... و  Scheme, Lisp, Prolog, Haskelهای برنامه نویسی مانند   اص زیانگرهای خ های متنوع، ویرایش عامل مجازی، سیستم

 ....سخت افزاری آزمایشگاه مدار منطقی و 

 های حل تمرین دروس کامپیوتری عملی، کارآموزی و پروژه های دانشجویی، و پایان نامه های دانشجویی کمک به آموزش دانشجویان در قالب 

 

 امور در حال اجرا: 

  به مرور  0ارتقاء سیستم عاملهای سیستمهای دانشکده بخصوص سایت ها از ویندوز ایکس پی به ویندوز 

 نصب نرم افزارهای بروز و جدید بر روی سیستمهای سایت ها 

 مسئول وب سایت علوم کامپیوتر 

  تکمیل، پشتیبانی و ارتقا کمی و کیفی محتویات و ساختار 

 و... 

 



 

 
 

 831 

 

 همکارانهای  ها و فعالیت ای از حوزه خالصه
 گروه آموزشی علوم کامپیوتر 

  فعالیت های انتقال دانش و مهارت های شغلی به دیگران 

 رفع مشکالت نرم افزاری همکاران و دانشجویان 

 آموزش برای کار کردن همکاران با اتوماسیون اداری 

  های شبکه ایاموزش های الزم برای کار کردن با سایر سرویس 

 

   فعالیتها در زمینه بکارگیری روش های جدید فناوری اطالعات 

 استفاده از قابلیت های شبکه ای برای انجام امور اداری و کاری همکاران دانشگاه و دانشکده 

 در اختیار قرار دادن محتوای آموزشی و نرم افزارهای آموزشی الزم به همکاران و دانشجویان 

 دن نرم افزار های کمک اموزشی برای محصوالت افیس ودر اختیار قرار دا.... 

 

  پیشنهادات ارائه شده 

 پیشنهاد برای ارتقاء سخت افزار های کامپیوتری دانشکده 

 استفاده و نصب برنامه های نرم افزاری بروز در سایت ها و همکاران 

 

انتهای 
گزارش 

گروه علوم 
 کامپیوتر



  

 گروه آموزشی

 فیزیک
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  گروه آموزشی فیزیکساختار 
 دانشکده علوم پایه

 گروه آموزشی فیزیک

 مقطع کارشناسی ارشد

 فیزیک حالت جامد فیزیک بنیادی

 مقطع کارشناسی

 فیزیک حالت جامد
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   محمدرضا سعیدیمحمدرضا سعیدیدکتر دکتر   
 دکترای تخصصی فیزیک ماده چگال

 از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 
 4استادیار پایه 

 1931متولد  1931/11/13همکاری با دانشگاه شاهد از 

 *(2)فیزیک پایه *( 1)فیزیک حالت جامد پیشرفته 
 مبانی نظری مکانیک کوانتومی  *فیزیک محاسباتی   

 دروس ارائه شده

  مدیر گروه فیزیکمدیر گروه فیزیک
 

 ایجاد گرایش حالت جامد در مقطع کارشناسی ارشد 

 خرید تجهیزات آزمایشگاه فیزیک حالت جامد 

همکاری پژوهشی با گروه های ریاضی و زیست شناسی دانشگاه شاهد و گروه فیزیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین  

 آزاد اسالمی و گروه بیوفیزیک دانشگاه تربیت مدرس و همکاری آموزشی پژوهشی  طوسی و واحد علوم تحقیقات دانشگاه

 با سازمان انرژی اتمی ایران

 49گروه فیزیک در سال  نگاهی گذرا به
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   دکتر جهانگیر  پیام آرادکتر جهانگیر  پیام آرا
 23استادیار پایه  پونا هندوستاناز دانشگاه  جودکترای تخصصی فیزیک 

 1923متولد  1/11/1931همکاری با دانشگاه شاهد از 

( * 1)مبانی فیزیک ( * 2)و ( 1)فیزیک * امواج * اپتیک 
* مهندسی اکوستیک * مکانیک سیاالت * مکانیک آماری 

 *بیوفیزیک *  (1)مکانیک آماری پیشرفته( * 1)الکترودینامیک
 متون تخصصی* فیزیک مدرن 

 دروس ارائه شده

   علی اعظم خسرویعلی اعظم خسرویدکتر دکتر 
 (خواس مواد نانوساختار)جامد  فیزیک حالتدکترای تخصصی 

 هندوستاندانشگاه پونا از 
 1استادیار پایه 

 1991متولد  1933همکاری با دانشگاه شاهد از 

 * پالسما  فیزیک *  (1)الکترونیک
( * 2)و ( 1) رسانا نیمه قطعات فیزیک *  تخصصی زبان

 (1)ویژه موضوعات

 دروس ارائه شده
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    دکتر اکبر نظری گلشندکتر اکبر نظری گلشن
  اتمی و مولکولی فیزیکدکترای تخصصی 

 از دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 2 استادیار پایه

 1931متولد  1/3/1931همکاری با دانشگاه شاهد از 

 *پالسما  فیزیک*  (2)و  (1)الکترومغناطیس
 *   (2)و  (1)پیشرفته کوانتومی مکانیک* لیزر  

 پالسما و لیزر برهمکنش در-(1)ویژه موضوعات

 دروس ارائه شده

   زهرا بخشیزهرا بخشیدکتر دکتر 
 2استادیار پایه  گیالناز دانشگاه  نظریدکترای تخصصی فیزیک 

 1934متولد  13/3/1939همکاری با دانشگاه شاهد از 

* زبان تخصصی  *نظریه گروهها  *( 2)و  (1)کوانتمی مکانیک
( * 1)نظریه میدانهای کوانتومی  *( 1)مکانیک کوانتومی پیشرفته

  کوانتومی سیستمهای در  (1)ویژه موضوعات
 کامل پذیر حل مدلهای رویکرد با

 دروس ارائه شده
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     ندا ابراهیمیانندا ابراهیمیاندکتر دکتر 
 فیزیک حالت جامددکترای تخصصی 

 از دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
 2استادیار پایه 

 1933متولد  1/3/1939همکاری با دانشگاه شاهد از 

 *  1 عمومی فیزیک*  آن کاربرد و ابررسانائی
  (1)جامد حالت فیزیک*  (1)جدید یزیکف

 (2) جامد حالت فیزیک و 

 دروس ارائه شده

 اباذر حاج نوروزیاباذر حاج نوروزیدکتر دکتر 

  

 فیزیک حالت جامددکترای تخصصی 
 از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی 

 9استادیار پایه 

 1939متولد  1939همکاری با دانشگاه شاهد از 

  (1) فیزیک ریاضی*  آماری مکانیک و ترمودینامیک
 *  (9)پایه فیزیک*  (2) فیزیک ریاضی و 

 (2) تحلیلی مکانیک و  (1)تحلیلی مکانیک

 دروس ارائه شده
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 ؛و دیگر گروهها فیزیک ها گروه برای فیزیک آزمایشگاه تدریس  

 فیزیک؛ گروه برای اپتیک آزمایشگاه تدریس 

 ؛ فیزیک گروه برای حرارت فیزیک آزمایشگاه تدریس 

 آزمایشگاهی؛ وسایل تهیه برای ها شرکت با تلفنی تماس 

 آزمایشگاهی؛ های آپ ست تنظیم 

  ؛2و فیزیک  3تدریس درس آزمایشگاه فیزیک 

 آماده سازی وسایل آزمایشگاهی؛ 

 تهیه جزوات آزمایشگاهی؛ 

 همکاری با آموزش دانشکده در امتحانات پایان نیمسال تحصیلی؛ 

 انجام سایر امور محوله ؛ 

 رئوس فعالیتهای انجام شده توسط اکرشناس آزمایشاگه
 (حرارت)3فیزیکو (الکتریسیته)2فیزیکاپتیک،  

 خانم پروین احمدی
 کارشناس آزمایشگاه فیزیک

 کارشناس ارشد فیزیک
 گرایش فیزیک هسته ای 

 همکاری با دانشگاه شاهد از 

2831 
 
 

این . دانشگاه شاهد راه اندازی شده استدر ساختمان علوم پایه  4831آزمایشگاه اپتیک از سال 

آزمایشگاه آموزشی به منظور ارائه درس آزمایشگاه اپتیک برای دانشجویان کارشناسی رشته فیزیک 

 :در این آزمایشگاه تجهیزات الزم برای آموزش مباحث زیر وجود دارد. تجهیز شده است

شکاف؛ بررسی آینه های فرنل؛  پراش با روزنه دایره ای شکل؛ پراش با تک شکاف؛ پراش با دو

 .حلقه های نیوتن؛ طیف سنجی؛ قطبش با شکر؛ آشنایی با عدسی ها؛ اندازه گیری عمق ظاهری آب
 

 اپتیکمعرفی آزمایشگاه 
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های ریاضی به منظور سرویس دهی به گروه 4831الکتریسیته و مغناطیس از سال آزمایشگاه فیزیک 

در حال حاضر این . و زیست شناسی در ساختمان علوم پایه دانشگاه شاهد راه اندازی شده است

های علوم پایه تجهیز آزمایشگاه آموزشی به منظور ارائه درس آزمایشگاه فیزیک مکانیک برای رشته

 :ن آزمایشگاه تجهیزات الزم برای آموزش مباحث زیر وجود دارددر ای. شده است

ها یا کدهای رنگی؛ اندازه گیری مقاومت مجهول با پل وتسون و پل تار؛ اندازه گیری مقاومت

؛ بررسی قانون اهم؛ بررسی قوانین کیرشهف؛ شارژ R-L-Cو  R-R ،R-C ،R-Lبررسی مدارهای 

 .چگونگی کار با آن و دشارژ خازن؛ شناخت ترانسفورماتور و
 

 (الکتریسیته) 2معرفی آزمایشگاه فیزیک

در ساختمان علوم پایه دانشگاه شاهد راه اندازی  4831فیزیک حرارت از سال آزمایشگاه 

این آزمایشگاه آموزشی به منظور ارائه درس آزمایشگاه فیزیک حرارت برای . شده است

در این آزمایشگاه تجهیزات الزم برای آموزش مباحث زیر . رشته فیزیک تجهیز شده است

 :وجود دارد

ب؛ تعیین گرمای نهان ذوب یخ؛ ظرفیت گرمایی ویژه فلزات؛ تعیین گرمای نهان بخار آ

ضریب انبساط حجمی مایع؛ نیروی شناوری قانون ارشمیدس؛ حرکت مولکولی گازها؛ 

 (.طولی)کشش سطحی؛ ضریب انبساط خطی 
 

 (حرارت) 3معرفی آزمایشگاه فیزیک
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 ؛کارشناس آزمایشگاه فیزیک مکانیک 

 کارشناس گروه فیزیک؛ 

  ؛برای دانشجویان علوم پایه و فنی مهندسی 1تدریس درس آزمایشگاه فیزیک 

  ؛فیزیک و بیوفیزیک برای دانشجویان گروه زیستتدریس درس آزمایشگاه 

 ؛تدریس درس آزمایشگاه مدرن برای دانشجویان گروه فیزیک 

 ؛تعمیرات و راه اندازی سیستم های معیوب آزمایشگاه 

 ؛کالس های تقویتی دانشجویان شاهد و ایثارگر 

 همکاری با آموزش دانشکده در برنامه ریزی دروس نیمسال های آموزشی؛ 

 ؛یر امور محولهانجام سا 

 رئوس فعالیتهای انجام شده توسط 
 و فیزیک حالت جامد(ماکنیک) 1آزمایشاگه فیزیک  اکرشناس

آقای حمید 

 شاهیوندی
 کارشناس آزمایشگاه فیزیک

 کارشناس ارشد فیزیک

 گرایش حالت جامد 

 همکاری با دانشگاه شاهد از 

 
 2/6/2838  
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های ریاضی و به منظور سرویس دهی به گروه 4831آزمایشگاه فیزیک مکانیک از سال 

در حال حاضر . پایه دانشگاه شاهد راه اندازی شده است زیست شناسی در ساختمان علوم
های علوم این آزمایشگاه آموزشی به منظور ارائه درس آزمایشگاه فیزیک مکانیک برای رشته

در این آزمایشگاه تجهیزات الزم برای آموزش مباحث . پایه و فنی مهندسی تجهیز شده است
 :زیر وجود دارد

وی خط راست؛ سقوط آزاد؛ پرتابه؛ آونگ ساده؛ اصطکاک؛ وسایل اندازه گیری؛ حرکت بر ر
های ساده؛ ماشین آتود؛ پایستگی تعیین ضریب ثابت فنر؛ تجزیه نیرو؛ برایند نیرو؛ ماشین

ای؛ اثر نیروی کریولیس بر حرکت آونگ؛ آونگ بالستیک؛ آونگ پیچشی؛ اندازه حرکت زاویه
 .دآونگ فیزیکی؛ آونگ کاتر؛ ژیروسکوپ؛ گشتاور مان

(مکانیک) 1معرفی آزمایشگاه فیزیک   

در ساختمان علوم پایه دانشگاه شاهد راه  4831آزمایشگاه فیزیک حالت جامد از سال 

آموزشی به منظور ارائه درس آزمایشگاه فیزیک حالت این آزمایشگاه . اندازی شده است

در این آزمایشگاه تجهیزات الزم برای آموزش . فیزیک تجهیز شده است جامد برای رشته

 :مباحث زیر وجود دارد

اثر فتو رسانایی؛ اثر هال در مس و نقره؛ رسانایی الکتریکی در جامدات؛ آزمایش پدیده 

یش رسم منحنی پسماند در هسته آهنی؛ آزمایش فرومغناطیس در مدل آهنربا؛ آزما

 .خواص مغناطیسی مواد؛ آزمایش ترموالکتریک
 

حالت جامد معرفی آزمایشگاه فیزیک  
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  1وکشاورزی  فنی و ریاضی و فیزیک گروه دانشجویان برای 1 پایه فیزیک آزمایشگاه تدریس 

 قبلی های ست به جدید آزمایشهای کردن اضافه جهت مطالعه 

 ی آزمایشگاه وسایل خرید جهت فاکتور پیش تهیه 

 امتحانات برگزاری زمان در دانشکده با همکاری 

 مدرن فیزیک آزمایشگاه درس ارائه   

 دستگاهها معرفی و آزمایشگاه از بازدید وجهت الزم های هماهنگی 

 فنی دانشکده دانشجویان برای اساتید از یکی درخواست به مربوطه آزمایش انجام و آزمایشگاه رادیواکتیو منابع معرفی 

 دیده آسیب آزمایشگاهی تعمیرابزارهای یا تهیه جهت الزم های هماهنگی 

 آزمایشگاهی جدید وسایل تهیه و فاکتور پیش ارسال جهت معتبر های شرکت با تلفنی های تماس 

 دانشجویان به ارائه جهت آزمایشگاه های آپ ست هفتگی تنظیم 

 مدرن فیزیک آزمایشگاهی موضوعات با مرتبط آزمایشگاهی پوسترهای تهیه به دانشجویان هدایت 

 آزمایشاگه فیزیک مدرن رئوس فعالیتهای انجام شده توسط اکرشناس

 خانم نرگس مددی
 کارشناس آزمایشگاه فیزیک

 کارشناس ارشد فیزیک
 گرایش فیزیک اتمی مولکولی 

 همکاری با دانشگاه شاهد از 

2/7/2838 
 
 

 .در ساختمان علوم پایه دانشگاه شاهد راه اندازی شده است 4831آزمایشگاه فیزیک مدرن از سال 
فیزیک تجهیز شده  این آزمایشگاه آموزشی به منظور ارائه درس آزمایشگاه فیزیک مدرن برای رشته 

 :در این آزمایشگاه تجهیزات الزم برای آموزش مباحث زیر وجود دارد. است
هرتز؛ آزمایش -پراش الکترون؛ اثر کامپتون؛ محاسبه نسبت بار به جرم الکترون؛ اثر زیمان؛ آزمایش فرانک

 .فورد؛ انحراف الکترون در حضور میدان الکتریکی و مغناطیسی؛ تیوب پرین؛ آزمایش قطره میلیکانرادر
 

 مدرنمعرفی آزمایشگاه 

انتهای 
گزارش 

 گروه فیزیک



  

فخر انهمفخر انهم   
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انتخاب دکتر ایرج رسولی به عنوان استاد نمونه کشوری و 
 دریافت لوح تقدیر از ریاست محترم جمهوری
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دانشگاه شاهد استاد نمونه  سال 

68سال  دکتر منيژه کرمي  

68سال  دکتر حميدرضا نويدي  

89سال  دکتر سيدلطيف موسوي  

89سال  دکتر منيژه کرمي  

89سال  دکتر سيد حجت اله مومني  

89سال  دکتر حميدرضا نويدي  

89سال  دکتر سيدحميد حاج سيدجوادي  

 سال کارمند نمونه دانشگاه شاهد

 98سال  خانم مریم رمضانی
 68سال  پور آقای حسن صدری

 68سال  خانم مانا رنجبر پازوکی
 89سال  آقای کوروش قاسم خواه

 89سال  آقای محمد حبیبی

 اساتید نمونه دانشکده علوم پایه 

نمونه دانشکده علوم پایه  کارمندان  
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 سال  نمونه پژوهشگران

68سال  دکتر مسعود تقی زاده رتبه اول، دکتر سید لطیف موسوی رتبه دوم، دکتر حمیدرضا نویدی رتبه سوم  

69سال  دکتر ایرج رسولی رتبه اول، دکتر منیژه کرمی رتبه دوم، دکتر طیبه رجبیان رتبه سوم  

66سال  دکتر محمدصفی رحمانی فر رتبه اول، دکتر سیدحجت اله مومنی رتبه دوم، دکتر حمیدرضا نویدی رتبه سوم  

68سال  دکتر سیدلطیف موسوی رتبه اول، دکتر منیژه کرمی رتبه دوم  

جهانگیر پیام آرا رتبه اول، دکتر بهزاد نجفی رتبه دوم، دکتر منیژه کرمی رتبه سومدکتر  89سال    

89سال  دکتر حمیدرضا نویدی رتبه اول، دکتر ایرج رسولی رتبه دوم، دکتر منیژه کرمی رتبه سوم  

89سال  دکتر سیدلطیف موسوی رتبه اول، دکتر ابوالفضل تاری و دکتر اردشیر دولتی رتبه دوم  

89سال  دکتر ایرج رسولی رتبه اول، دکتر منیژه کرمی رتبه دوم، دکتر محمدصفی رحمانی فر رتبه سوم  

89سال  دکتر حمیدرضا نویدی  

 پژوهشگران برگزیده دانشکده علوم پایه
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 های دانشکده علوم پایهشاگرد اول
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 های دانشکده علوم پایهشاگرد اول
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 خانوادگی نام و نام
 رشته تحصیلی

 در دانشکده علوم پایه شاهد
 گرایش قبولی

 دانشگاه قبولی
 مقطع کارشناسی ارشد 

 تهران-/س /دانشگاه الزهرا ریاضی محض  ریاضی میه  بهشتیس

 تهران-دانشگاه شهیدبهشتی  ساختارهای جبرمنطقی*محاسبات نرم  ریاضی فرشته تکراری

امین  حسینقلی 
 زاده

 تهران-دانشگاه صنعتی امیرکبیر ریاضی کاربردی  ریاضی

رحمن  داریوش
 ستایش

 تهران-دانشگاه علم وصنعت ایران  ریاضی محض  ریاضی

 تهران-عالمه طباطبایی دانشگاه  انتقال تكنولوژی*مدیریت تكنولوژی  ریاضی محمداحسانزندی

عاطفه 
 شیرمحمدی

 دانشگاه تربیت مدرس ریاضی کاربردی  ریاضی

 تهران-دانشگاه شاهد ریاضی کاربردی  ریاضی محدثه فخراور

 تهران-دانشگاه شاهد ریاضی کاربردی  ریاضی مریم  وحیدی

  دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهاسامی دانش آموختگان اسامی دانش آموختگان 
  49314931پذیرفته شده در مقطع کارشناسی ارشد سال پذیرفته شده در مقطع کارشناسی ارشد سال   
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 خانوادگی نام و نام
 رشته تحصیلی

 در دانشکده علوم پایه شاهد
 گرایش قبولی

 دانشگاه قبولی
 مقطع کارشناسی ارشد 

 کاربردی-ریاضی  جاللی محبوبه
سنجش ازدوروسیستم اطالعات جغرافیایی 

 مطالعات اب وخاك*
 دانشگاه تربیت مدرس

محمدمهدی 
 دهدار

 دانشگاه صنعتی ارومیه مدل سازی سیستم های کالن -مهندسی صنایع  کاربردی-ریاضی 

 تهران-دانشگاه عالمه طباطبایی  ریاضیات مالی*ریاضی  کاربردی-ریاضی  حمید  سبکدوست

محمدمهدی 
 سعیدیان

 دانشگاه تهران مدیریت کسب وکار کاربردی-ریاضی 

خدیجه سورانی 
 یانچشمه

 اموزش ریاضی  کاربردی-ریاضی 
پردیس -دانشگاه فرهنگیان 

 شهیدچمران تهران

 تهران-دانشگاه خوارزمی  کسب وکارجدید*کارافرینی  کاربردی-ریاضی  زهرا  عباسی

 تهران-دانشگاه خوارزمی  مدیریت کسب وکار کاربردی-ریاضی  زهرا  عباسی

عبداهلل زاده زهرا  
 مطلق

 تهران-دانشگاه شاهد ریاضی محض  کاربردی-ریاضی 

 سیدعلیرضا
 قاسمی

 تهران-دانشگاه صنعتی امیرکبیر ریاضی کاربردی  کاربردی-ریاضی 

  دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهاسامی دانش آموختگان اسامی دانش آموختگان 
  49314931پذیرفته شده در مقطع کارشناسی ارشد سال پذیرفته شده در مقطع کارشناسی ارشد سال   
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 خانوادگی نام و نام
 رشته تحصیلی

 در دانشکده علوم پایه شاهد
 گرایش قبولی

 دانشگاه قبولی
 مقطع کارشناسی ارشد 

 دانشگاه زنجان ریاضی محض  کاربردی-ریاضی  یوسف  مرادی

 تهران-امیرکبیردانشگاه صنعتی  ریاضی محض  کاربردی-ریاضی  روح اهلل مفید

سمانه سادات 
 موسوی شریف

 ریاضی محض  کاربردی-ریاضی 
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین 

 تهران-طوسی 

 تهران-دانشگاه خوارزمی  مدل سازی سیستم های کالن -مهندسی صنایع  محض-ریاضی  میثم  امیدی

 تهران-دانشگاه صنعتی امیرکبیر ریاضی محض  محض-ریاضی  بهنام باقری

کاظم  میرزایی 
 دمابی

 تهران-دانشگاه صنعتی امیرکبیر مدل سازی سیستم های کالن -مهندسی صنایع  محض-ریاضی 

 زهره  اذری
-زیست شناسی سلولی مولكولی 

 بیوتكنولوژی/زیست فناوری 
 دانشگاه تربیت مدرس بیوشیمی -زیست شناسی 

 ریحانه سادات
 ایرانمنش

-زیست شناسی سلولی مولكولی 
 بیوتكنولوژی/زیست فناوری 

 دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر زیست فناوری دریا

  دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهاسامی دانش آموختگان اسامی دانش آموختگان 
  49314931پذیرفته شده در مقطع کارشناسی ارشد سال پذیرفته شده در مقطع کارشناسی ارشد سال   
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 خانوادگی نام و نام
 رشته تحصیلی

 در دانشکده علوم پایه شاهد
 گرایش قبولی

 دانشگاه قبولی
 مقطع کارشناسی ارشد 

 طیبه  پیله چی
-زیست شناسی سلولی مولكولی 

 بیوتكنولوژی/زیست فناوری 
 صنعت ومحیطزیست*زیست فناوری 

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیك وزیست 
 فناوری

سیده یاسمن  
 جعفری

-زیست شناسی سلولی مولكولی 
 بیوتكنولوژی/زیست فناوری 

 زیست فناوری میكروبی 
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیك وزیست 

 فناوری

 فاطمه جهان پیما
-زیست شناسی سلولی مولكولی 

 بیوتكنولوژی/زیست فناوری 
 دانشگاه تهران بیوشیمی -زیست شناسی 

 عارفه سلیمانی
-زیست شناسی سلولی مولكولی 

 بیوتكنولوژی/زیست فناوری 
 تهران-دانشگاه شاهد زیست فناوری میكروبی 

 مهناز شریفی ازاد
-زیست شناسی سلولی مولكولی 

 بیوتكنولوژی/زیست فناوری 
 زیست فناوری میكروبی 

-/غیرانتفاعی /دانشگاه علم وفرهنگ 
 تهران

 سمیرا صمدیه
-زیست شناسی سلولی مولكولی 

 بیوتكنولوژی/زیست فناوری 
 دانشگاه صنعتی مالك اشتر بیوشیمی -زیست شناسی 

محدثه قربانی 
 شیراز

-زیست شناسی سلولی مولكولی 
 بیوتكنولوژی/زیست فناوری 

 دانشگاه تربیت مدرس بیوفیزیك -زیست شناسی 

 طناز  نوین بهادر
-زیست شناسی سلولی مولكولی 

 بیوتكنولوژی/زیست فناوری 
 تبریز-اذربایجان دانشگاه شهیدمدنی  علوم سلولی ومولكولی -زیست شناسی 

 فاطمه نیك پور
-زیست شناسی سلولی مولكولی 

 بیوتكنولوژی/زیست فناوری 
 علوم سلولی ومولكولی -زیست شناسی 

-/غیرانتفاعی /دانشگاه علم وفرهنگ 
 تهران

  دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهاسامی دانش آموختگان اسامی دانش آموختگان 
  49314931پذیرفته شده در مقطع کارشناسی ارشد سال پذیرفته شده در مقطع کارشناسی ارشد سال   
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 خانوادگی نام و نام
 رشته تحصیلی

 در دانشکده علوم پایه شاهد
 گرایش قبولی

 دانشگاه قبولی
 مقطع کارشناسی ارشد 

 امین  هاشمی
-زیست شناسی سلولی مولكولی 

 بیوتكنولوژی/زیست فناوری 
 دانشگاه اصفهان ژنتیك -زیست شناسی 

 نرجس  بهروزی
-زیست شناسی سلولی مولكولی 

 ژنتیك
 علوم سلولی ومولكولی -زیست شناسی 

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیك وزیست 
 فناوری

مریم  حمزه 
 قشالقی

-زیست شناسی سلولی مولكولی 
 ژنتیك

 علوم سلولی ومولكولی -زیست شناسی 
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیك وزیست 

 فناوری

 زهرا  خراط
-شناسی سلولی مولكولی  زیست

 ژنتیك
 دانشگاه صنعتی مالك اشتر بیوشیمی -زیست شناسی 

 نفیسه درمحمدی
-زیست شناسی سلولی مولكولی 

 ژنتیك
 سبزوار-دانشگاه حكیم سبزواری  بیوشیمی -زیست شناسی 

زهرا  دری نجف 
 ابادی

-زیست شناسی سلولی مولكولی 
 ژنتیك

 بوشهر-فارس دانشگاه خلیج  زیست فناوری دریا

 نعیمه روشن ضمیر
-زیست شناسی سلولی مولكولی 

 ژنتیك
 دانشگاه تهران علوم سلولی ومولكولی -زیست شناسی 

 رویا  طالع زاری
-زیست شناسی سلولی مولكولی 

 ژنتیك
 دانشگاه تربیت مدرس بیوشیمی -زیست شناسی 

  دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهاسامی دانش آموختگان اسامی دانش آموختگان 
  49314931پذیرفته شده در مقطع کارشناسی ارشد سال پذیرفته شده در مقطع کارشناسی ارشد سال   
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 خانوادگی نام و نام
 رشته تحصیلی

 در دانشکده علوم پایه شاهد
 گرایش قبولی

 دانشگاه قبولی
 مقطع کارشناسی ارشد 

زهرا  عبدالهی 
 دلیجانی

-زیست شناسی سلولی مولكولی 
 ژنتیك

 دانشگاه اصفهان علوم سلولی ومولكولی -زیست شناسی 

 زهرا  قایمی
-زیست شناسی سلولی مولكولی 

 ژنتیك
 دانشگاه تربیت مدرس ژنتیك -زیست شناسی 

 فاطمه کیوانی
-زیست شناسی سلولی مولكولی 

 ژنتیك
 دانشگاه تربیت مدرس ژنتیك -زیست شناسی 

 سمیرا گایینی
-زیست شناسی سلولی مولكولی 

 ژنتیك
 دانشگاه تهران مدیریت امورشهری 

 منامحمدیان
-زیست شناسی سلولی مولكولی 

 ژنتیك
 بابلسر-دانشگاه مازندران  بیوشیمی -زیست شناسی 

 فاطمه نوروزی
-زیست شناسی سلولی مولكولی 

 ژنتیك
 تهران-دانشگاه شاهد زیست فناوری میكروبی 

 زهرا  نوساز
-زیست شناسی سلولی مولكولی 

 ژنتیك
 تهران-دانشگاه شاهد زیست فناوری میكروبی 

فاطمه وحدانی 
 فرحی

-زیست شناسی سلولی مولكولی 
 ژنتیك

 رشت-دانشگاه گیالن  بیوشیمی -زیست شناسی 

 تهران-موسسه غیرانتفاعی خاتم  مدیریت کسب وکار علوم جانوری-زیست شناسی  امین  داوری

  دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهاسامی دانش آموختگان اسامی دانش آموختگان 
  49314931پذیرفته شده در مقطع کارشناسی ارشد سال پذیرفته شده در مقطع کارشناسی ارشد سال   
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 خانوادگی نام و نام
 رشته تحصیلی

 در دانشکده علوم پایه شاهد
 گرایش قبولی

 دانشگاه قبولی
 مقطع کارشناسی ارشد 

ساجده سادات 
 ذاکری

 اصول الدین ومعارف علوی*نهج البالغه  جانوریعلوم -زیست شناسی 
-دانشگاه پیام نوراستان تهران 

 واحدلواسانات

ابوالفضل طالبیان 
 قمی

 مدیریت اجرایی  علوم جانوری-زیست شناسی 
تهران -دانشگاه پیام نوراستان تهران 

 غرب

 مدیریت دانش*مدیریت فناوری اطالعات  علوم جانوری-زیست شناسی  هوازاده ندا
-موسسه غیرانتفاعی مجازی مهرالبرز

 تهران

 تهران-موسسه غیرانتفاعی خاتم  مدیریت سیستم وبهره وری-مهندسی صنایع  حالت جامد –فیزیك  علی اسمعیلی

 تهران-دانشگاه شهیدبهشتی  فوتونیك  حالت جامد –فیزیك  اکبری دانیال

 تهران-/س /الزهرادانشگاه  فیزیك  حالت جامد –فیزیك  بهنام نیا  نعیمه

 تهران -دانشگاه عالمه طباطبایی  فلسفه دین  حالت جامد –فیزیك  تقدسی لیال

 تهران-دانشگاه شاهد فیزیك  حالت جامد –فیزیك  تقوی  سیده زهرا

  دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهاسامی دانش آموختگان اسامی دانش آموختگان 
  49314931پذیرفته شده در مقطع کارشناسی ارشد سال پذیرفته شده در مقطع کارشناسی ارشد سال   
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 خانوادگی نام و نام
 رشته تحصیلی

 در دانشکده علوم پایه شاهد
 گرایش قبولی

 دانشگاه قبولی
 مقطع کارشناسی ارشد 

 مدیریت کسب وکار حالت جامد –فیزیك  جهانبخش محمد
-دانشگاه پیام نوراستان اصفهان 

 مرکزخوانسار 

حافظی  زهرا
 بشردوست

 تهران -دانشگاه عالمه طباطبایی  مشاوره خانواده*مشاوره  حالت جامد –فیزیك 

 دانشگاه کاشان  فیزیك  حالت جامد –فیزیك  ناهید رضایی

 فیزیك  حالت جامد –فیزیك  صداقت سینا
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین 

 تهران -طوسی 

 تهران-دانشگاه خوارزمی  فوتونیك  حالت جامد –فیزیك  عسگری حمید

 فیزیك  حالت جامد –فیزیك  غالمحسینی زهرا
-/ره /دانشگاه بین المللی امام خمینی 

 قزوین 

 تهران-دانشگاه صنعتی امیرکبیر مهندسی هسته ای حالت جامد –فیزیك  قاسمی زهرا

 

 

  دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهاسامی دانش آموختگان اسامی دانش آموختگان 
  49314931پذیرفته شده در مقطع کارشناسی ارشد سال پذیرفته شده در مقطع کارشناسی ارشد سال   

انتهای قسمت 
افتخارات 
 دانشکده

 علوم پایه 



  

انهمانهم  تصوریتصوری   



 

 
 461 

÷  

 ساختمان سابق دانشکده علوم پایهنمای بیرونی 

 07دهه  – ه علوم پایهشددفتر ریاست دانک دانشکده علوم پایه درب ورودی محل سابق

 9701 - اولین همایش نقش و جایگاه ریاضیات در علوم انسانی و پزشکی
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 دانشکده علوم پایه فعلینمای بیرونی ساختمان 

 دانشگاه انتخاب دکتر حاج سیدجوادی به عنوان استاد نمونه

 دانشکده علوم پایه درب ورودی
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 برگزاری جلسه معارفه دانشجویان ورودی جدید با دانشکده علوم پایه

 ساختمان ایثار و دانشکده علوم پایهمحل نمایی از برگزاری کالسهای درسی در 
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 دانشکده علوم پایه امتحانات پایان نیمسال تحصیلیبرگزاری 



 

 
 461 

  

 برگزاری جلسات دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم پایه
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برخی از فعالیتهای فرهنگی و 
 دانشکده علوم پایه اجتماعی
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  کتابخانه دانشکده علوم پایه



 

 

 414 

  

سایتهای 
دانشکده 
 علوم پایه



 

 
 411 

 

  

 گیاهیآزمایشگاه زیست  آزمایشگاه زیست جانوری



 

 

 411 

  

 بیوتکنولوژی میکروبیآزمایشگاه  میکروبیولوژیآزمایشگاه 



 

 
 411 

 

  

 سلولی مولکولیآزمایشگاه  بیوشیمیآزمایشگاه 



 

 

 411 

  

 فیزیک پایهآزمایشگاه  فیزیک الکتریسیتهآزمایشگاه 
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 تارنمای جدید دانشکده علوم پایه

انتهای  
 تصویرنامه



  

ارتباط انهمارتباط انهم   
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 نام و نام خانوادگی سمت
120-1020**** 
 شماره داخلی

 آقای دکتر رسولی ریاست دانشكده
(مسئول دفتر)آقای هادی ساالر زاده   

0022 

دانشكدهریاست   0022 فکس دفتر ریاست 
 0022 آقای دکتر محمدعلی نصر آزادانی معاون آموزشی
 0022 آقای دکتر حمیدرضا نویدی معاون پژوهشی

 0022 آقای مهندس محمد حبیبی معاون پشتیبانی و منابع انسانی
 0020 خانم رمضانی کارشناس پژوهشی
فرهنگی -کارشناس مسئول دانشجویی  0022 خانم پرتویی 

 0020 آقای حمیدرضا کیانی کارشناس مسئول کتابخانه
 0022 آقای سید امید سیدی فناوریکارشناس 

 0022 آقای کوروش قاسم خواه کارشناس مسئول آموزش
(مقطع کارشناسی) کارشناس آموزش  0022 خانم قادری 

تحصیالت تكمیلیآموزش و کارشناس   0022 آقای فرزاد توتچی فتیدهی 

 شماره های تماس اکرکنان دانشکده علوم پایه
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 نام و نام خانوادگی سمت
120-1020**** 
 شماره داخلی

رایانه کارشناس  0022 خانم طارمی 
 0022 آقای حسن صدری پور مسئول امور عمومی

حسابداریمسئول امور مالی و   0002 آقای میثم اصغر زاده 
مكانیک آزمایشگاه فیزیک  0022 آقای حمید شاهیوندی 

 0022 خانم احمدی آزمایشگاه فیزیک الكتریسیته
 0022 خانم مددی آزمایشگاه فیزیک اپتیک

گیاهی فیزیولوژیآزمایشگاه   0022 خانم رحمانی 
 0022 خانم رحیم پور آزمایشگاه علوم جانوری

 0020 خانم محمدیان آزمایشگاه شیمی و شیمی آلی
و میكروبی آزمایشگاه تحقیقاتی  0022 آقای فردین رحیمی 

بیوشیمی و آزمایشگاه ژنتیک  0022 خانم خبازان 
پایهامور پشتیبانی دانشكده علوم   0002 همکاران پشتیبانی 

 0022 همکاران انتظامات حراست دانشكده علوم پایه

 شماره های تماس اکرکنان دانشکده علوم پایه
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 شماره داخلی نام و نام خانوادگی سمت

 0022 علیزادهرحیم دکتر آقای  ریاضیات و کاربردهامدیر گروه 

 0022 رحمانی فرمحمدصفی دکتر آقای  مدیر گروه زیست شناسی

 0022 بیژنیشهریار دکتر آقای  مدیر گروه علوم کامپیوتر

 0022 سعیدیمحمدرضا دکتر آقای  مدیر گروه فیزیک

 0022 ماسوله منیؤمسید حجت اله  دکترآقای  ریاضیات و کاربردهاهیأت علمی 

 0022 تاریابوالفضل دکتر آقای  ریاضیات و کاربردهاهیأت علمی 

 0002 حسام الدین شریفی دکترآقای  ریاضیات و کاربردهاهیأت علمی 

 0002 ل محمدآدکتر خانم  ریاضیات و کاربردهاهیأت علمی 

 0022 رئیسیبهروز دکتر آقای  ریاضیات و کاربردهاهیأت علمی 

 0022 زرپاك بهنام دکترآقای  ریاضیات و کاربردهاهیأت علمی 

 0022 نصر آزادانی محمدعلی دکترآقای  کاربردهاریاضیات و هیأت علمی 

 0022 اکبریمحمد دکترآقای  ریاضیات و کاربردهاهیأت علمی 

 0022 خانم دکتر قهرمانی گل ریاضیات و کاربردهاهیأت علمی 

 0002 دکتر کریمیخانم  هیات علمی زیست شناسی

 0020 گرگری موسوی  دکترآقای  هیات علمی زیست شناسی

 شماره های تماس اعضای هیئت علمی دانشکده علوم پایه
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 شماره داخلی نام و نام خانوادگی سمت

 0022 کامرانیاصغر دکتر آقای  علمی زیست شناسیهیات 

 0020 عزتی حسن پورمجید دکتر آقای  هیات علمی زیست شناسی

 0022 دکتر کرمی خانم هیات علمی زیست شناسی

 0022 دکتر رجبیان خانم هیات علمی زیست شناسی

 0022 تقی زادهمسعود دکتر آقای  هیات علمی زیست شناسی

 0022 انعامیحمیدرضا  دکترآقای  شناسیهیات علمی زیست 

 0022 نویدیحمیدرضا  دکترآقای  هیأت علمی علوم کامپیوتر

 0022 دولتیاردشیر دکتر آقای  هیأت علمی علوم کامپیوتر

 0022 آقای دکترسیدحمید حاج سید جوادی هیأت علمی علوم کامپیوتر

 0020 آقای دکتر مجید بیات هیأت علمی علوم کامپیوتر

 0000 آقای دکتر جهانگیر پیام آرا هیأت علمی فیزیک

 0002 آقای دکتر اکبر نظری گلشن هیأت علمی فیزیک

 0022 خانم دکتر ابراهیمیان هیأت علمی فیزیک

 0002 خانم دکتر بخشی هیأت علمی فیزیک

 0022 آقای دکتر حاج نوروزی هیأت علمی فیزیک

 شماره های تماس اعضای هیئت علمی دانشکده علوم پایه
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گاه شاهد  –( ره)روربوی رحم مطهر امام خمینی  –ه خلیج افرس اانتهای زبررگ –تهران   دانشکده علوم اپهی –دانش
  5538339133  :کد پستی

    

 شاهدآدرس دانشکده علوم پایه دانشگاه 

Bsedu@shahed.ac.ir 

 آدرس رایانامه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده علوم پایه

BBsslliibbrraarryy@@sshhaahheedd..aacc..iirr  

 پایهآدرس رایانامه کتابخانه دانشکده علوم 
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کتاب انتهای 
4931سال  

علوم پایه 
 دانشگاه شاهد

...و عاقبت نیک، برای پرهیزگاران است  

  سعی خود نمودیم، کمتر از آنچه گفتیمسعی خود نمودیم، کمتر از آنچه گفتیمما ما 

  باشد پذیرد آن را، دراگه حی داورباشد پذیرد آن را، دراگه حی داور
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