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سه شخص از سه شخص انتقام
نگيرد :بنده آزاد از بنده دربند ،دانا
از نادان و توانا از ناتوان.
رسول اکرم

صلیاهلل عليه و آله و سلم

خبرهاي انجمن
پنجمين

کنگره عناصر

کمياب

ایران در دانشگاه تربيت مدرس و
دانشکده علوم پایه با حضور
پرشور پژوهشگران برگزار شد.
از بين  503مقاله ارسالی 620مقاله پذیرفته شده که از بين آنها
 50سخنرانی و بقيه به صورت
پوستر ارائه شد.
در پایان کنگره از بين مقاالتارائه شده ،سه محقق برتر جوان
باالترین امتياز را آورده و برگزیده
شدند .در بخش سخنرانی سرکار
خانم شيوا نجفی و در بخش
پوستر سرکار خانم کيميا روشنی و
سرکار خانم مهيا متوليان انتخاب
شدند که به این عزیزان تبریک
عرض مینمایيم.

«بسم اهلل الرحمن الرحيم»
پيام رييس پنجمين کنگره عناصر کمياب ايران

دانشگاه تربيت مدرس ،برخاسته از انقالب شكوهمند اسالمي به عنوان يک دانشگاه تحصيالت تكميلي نسبت به
تربيت محققان متعهد و متخصص در رشتههاي علمي مورد نياز كشور اقدام نموده و تالش ميكند در آموزش،
توليد و ترويج علم و پاسخگويي به نيازهاي جامعه دانش محور ،سرآمد باشد .ما نيروي انساني را سرمايه اصلي
خود دانسته و با بهرهگيري از دستاوردهاي نوين به ارائه خدمات آموزشي ،پژوهشي ،فناوري و مشاوره به جامعه
علمي ،متقاضيان آموزش عالي ،صنعت و حوزههاي فرهنگي و اجتماعي در سطح ملي ،منطقهاي و بينالمللي
ميپرد ازيم .اين دانشگاه به دليل برخورداري از ساختار منسجم با قابليت چابكي و انعطافپذيري باال ،يكي از
دانشگاه هاي مستعد براي هرگونه برنامه تحولي و تغيير (از جمله تبديل شدن به يک دانشگاه بين المللي الگو در
كشور و )...در تراز ملي و منطقهاي است .ازطرف ديگر ،اين دانشگاه با تأسيس رشتههاي پزشكي در بين
دانشگاههاي زير مجموعه وزارت علوم بر جامعيت خود افزوده است .دانشگاه تربيت مدرس ،تعالي و بالندگي خود
را در ايجاد فضاي مشاركتي و رقابتي علمي در كشور و جهان با رعايت عدالت و اخالق اسالمي ميبيند.
از اينكه پنجمين كنگرهي عن اصر كمياب در دانشگاه تربيت مدرس به عنوان ميزبان با همكاري انجمن عناصر
كمياب ايران به ارائه جديدترين دستاوردهاي علمي اين حوزه در كشور ميپردازد بسيار بر خود مي باليم .اين
رويداد تخصصي با استقبال چشمگير پژوهشگران در سراسر كشور در زمينههاي مختلف علمي مواجه شده است،
از اينرو مي تواند يک حركت مهم در ايجاد توجه الزم به موضوعات وابسته به خود در جامعه علمي و بخشهاي
سازماني با فعاليتهاي همسو شكل دهد .خوشبختانه با همت انجمن عناصر كمياب ايران و دانشگاه تربيت
مدرس ،اين كنگره با مشاركت وسيع بسياري از مراكز دانشگاهي و تحقيقاتي برگزار ميشود .اميدواريم اين
دانشگاه بتواند شرايطي را فراهم نمايد تا محققان و به ويژه پژوهشگران جوان با ارتباطات علمي جديد ،از
تجربيات متخصصان اين حوزه بهره الزم را برده و تالش دست اندركاران اين كنگره براي شركت كنندگان مفيد
باشد.
دکتر يعقوب فتــح اللهي
معاون پژوهش و فناوري دانشگاه تربيت مدرس
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مدیره انجمن در بعدازظهر روز

پيام رييس انجمن عناصر کمياب ايران به کنگره پنجم

اول برگزار شد و افراد ذیل

با سالم ،امروزه نقش مهم عناصر كمياب در فرآيند اغلب واكنشهاي بيوشيميايي براي حيات موجودات زنده بر
كسي پوشيده نيست و با توجه به اهميت اين دسته از مواد ،دامنهي تحقيقات بر روي آنها در سراسر جهان رو به
گسترش است .تأسيس انجمنهاي مختلف عناصر كمياب در جهان نيز بر اهميت آن ميافزايد .اهميت عناصر
كمياب در علوم پزشكي ،منابع طبيعي ،كشاورزي و غيره بر همگان مشخص شده است ،به طوري كه دانشمندان
نياز انسان به اين مواد را عالوه بر رژيم غذايي به صورت مكملهاي مختلف در دسترس براي رشد ضروري
دانستهاند .به جز مظالعه در امور باليني طيف گستردهاي از پژوهشها بر متابوليسم عناصر كمياب مشاهده ميشود و
خوشبختانه دانشمندان ايراني و محققان جوان ما با عالقه وافر در دهههاي گذشته در اين زمينه تحقيقات گستردهي
خود را انجام دادهاند كه شاهد چاپ آن در مجالت معتبر داخلي و خارحي هستيم .با گشترش چشمگير تحصيالت
تكميلي در كشور عزيزمان دانشجويان زيادي رسالههاي دكتري خود را در اين زمينه با موفقيت به پايان رساندهاند و
امروزه با مدارج استاد تمامي در دانشگاههاي مختلف ايران در حال خدمت و تحقيق روي عناصر كمياب هستند.
هماكنون كه شما گراميان از نقاط دور و نزديک كشور عزيز ايران در دانشگاه تربيت مدرس كه مهد پژوهش و
تحقيق است براي اين كنگره سه روزه جمع شدهايد شاهد دست آوردهاي جديدتان در زمينه عناصر كمياب خواهيم
بود و اميد است تبادالت علمي در اين سه روز بر بار علمي شما بيافزايد .از كليه دست اندركاران اين كنگره خصوصا
رياست و دبير كنگره نهايت سپاسگزاري را داشته و آرزوي موفقيت براي همه شما عزيزان دارم.
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دکتر سيدعلي اصغر مشتاقي

پيام دبير پنجمين کنگره عناصر کمياب ايران
شرکت کنندگان محترم ،با سالم و احترام
از اين كه ميزبان شما عزيزان در پنجمين كنگرهي عناصر كمياب هستيم بسيار خرسنديم .اين رويداد علمي با هدف گردهمايي و همفكري پژوهشگران و
متخصصان شاخه هاي مختلف عناصر كمياب و ارائه جديدترين دستاوردهاي علمي اين حوزه در كشور برگزار ميشود .اهميت عناصر كمياب در زمينههاي زيست
محيطي و كيفيت محصوالت كشاورزي كه تأمين كننده امنيت غذايي و در نتيجه سالمتي انسان است .نقش حياتي عناصر كمياب در حلقههاي اين زنجيره به هم
پيوسته بر كسي پوشيده نيست .با توجه به اين گستردگي ،از زمان آغاز فعاليته اي اجرايي و علمي اين كنگره ،همواره تالش نموديم با معرفي بيشتر اين حوزه،
امكان مشاركت طيف وسيعتري از محققان و اساتيد فعال در گرايش هاي علمي مختلف و متنوع بويژه علوم جديد و نوپا را فراهم نموده تا فرصت ارتباطات علمي
جديد بين صاحبنظران و پژوهشگران اين شاخه و نيز حاميان مالي فراهم شود 03 .عنوان سخنراني و بيش از  053پوستر از مجموع حدود  033مقاله در محورهاي
مختلف عناصر كمياب ،مبين استقبال كم نظير و قابل ارج پژوهشگران از پنجمين كنگرهي عناصر كمياب است .اين ميزان مشاركت چه از حيث تعداد و چه از نظر
تنوع در موضوعات علمي پژوهشها در مقايسه با كنگرههاي قبلي از رشد قابل توجهي برخوردار است .در اين راستا ،عليرغم جنبه بسيار تخصصي اين حوزه،
مشاركت  03شركت مرتبط با عناصر كمياب در بخش نمايشگاهي و حمايت مالي  6سازمان از نقاط قوت كنگره پنجم است .در پايان ضمن سپاس از خداوند متعال،
از اعضاي محترم كميته علمي كنگره ،مسؤوالن محترم دانشگاه تربيت مدرس به ويژه جناب آقاي دكتر فتح اللهي ،معاون محترم پژوهش و فناوري دانشگاه و رييس
پنجمين كنگره عناصر كمياب ،و همچنين كليه اعضاي محترم هيأت علمي و رييس محترم دانشكده علوم زيستي ،دانشكده علوم پزشكي ،رياست محترم جهاد
دانشگاهي واحد تربيت مدرس ،اعضاي كميته اجرايي دبيرخانه كنگره ،حاميان مالي و همه دانشجويان عزيزي كه با حسن نيت ،دلسوزانه و داوطلبانه وقت خود را
صرف برگزاري هر چه بهتر اين كنگره نمودهاند ،قدرداني مي نمايم.
دکتر رضـا حسنساجدي
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