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ایی و به منظور افزایش انگیزه های علمی و معرفی الگوهای برتر علمی و آشن

ارتباط چهره به چهره با نخبگان و نوابغ علمی کشور ، و همچنین وجود 

از 3انگیزه ها و استعداد های فیزیکی قوی در دانش آموزان مدرسه فرزانگان 

شد تا یک دانشمند فیزیک هسته ای برجسته جناب آقای دکتر آقامیری دعوت

.  برای دانش آموزان پایه دهم و یازدهم سخنرانی داشته باشند 



1395-96سال تحصیلی 

بیوگرافی پروفسور آقامیری

هشتی دکتر سید محمودرضا آقامیری مدرک کارشناسی خود را در رشته فیزیک کاربردی با گرایش هسته ای از دانشگاه شهید ب
.دریافت و در ادامه موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد و دکتری فیزیک هسته ای از کشور انگلستان گردید

.وی در حال حاضر عضو هیات علمی دانشکده مهندسی هسته ای دانشگاه شهید بهشتی با مرتبه استادی می باشد
به عنوان عضو برد شورای جهانی کارکنان هسته ای1379دکتر آقامیری از سال 

World Council Of Nuclear Workers (WONUC)

بوده و همچنین مسئولیت کمیته علمی اثرات پرتوهای با انرژی کم مرکز تحقیقات بین المللی پرتو ها با دوز کم 
Chairman of scientific committee of International center for Low dose radiation (lowrad) 

.را به عهده دارد
وی صاحب امتیاز و مدیر مسئول مجله ایرانی تحقیقات پرتوی

Iranian journal of Radiation Research (ISI)
.و همچنین سر دبیر منطقه ای مجله بین المللی پرتوهای کم اثر می باشد

ا دارا عضویت برد پرتودرمانی در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و همچنین فیزیک پزشکی ر1375تا 1379همچنین از سال 
بوده است

دکتر آقامیری پس از شهادت دکتر مسعود علی محمدی که توسط ایادی صهیونیست ترور شد، بعنوان نماینده ایران در شورای سزامی

Synchrotron-light for Experimental Science and Applications in the Middle East (SESAME)
.انتخاب و تا کنون نیز این مسئولیت را به عهده دارد( شتابگر منطقه ای مستقر در اردن)

اه آن دکتر آقامیری از دوستان، همکاران و هم دانشکده ای دکتر مجید شهریاری شهید بزرگوار هسته ای می باشد که تالش دارد ر
.بزرگوار را ادامه دهد
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برخی از سمت ها و مسئولیت های دکتر سید محمود رضا آقامیری
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مهندسی هسته ای دانشگاه شهید بهشتیدانشکده ( استاد)عضو هیات علمی 
)SESAME)   (بعد از شهادت دکتر علی محمدی)نماینده ایران در پروژه بین المللی سزامی

(Synchrotron-light for Experimental Science and Applications in the Middle 
East)

(درمان و آموزش پزشکیوزارت بهداشت،) ( بوردتخصصی)رادیوتراپیهیات ممتحنه ضو ع
( درمان و آموزش پزشکیوزارت بهداشت،) (بورد تخصصی)هیات ممتحنه فیزیک پزشکیعضو 

های پرتوییصاحب امتیاز و مدیر مسئول مجله ایرانی پژوهش
( Iranian Journal of Radiation Research) (ISI)

سردبیر منطقه ای مجله بین المللی پرتو ها با دوز کم 
(International journal of Low Radiation) 

عضو برد کمیسیون جهانی کارکنان هسته ای
World Council Of Nuclear Workers (WONUC)

مرکز تحقیقات بین المللی پرتوها با دوز کمکمیته علمی مسئول
Chairman of scientific committee of International center for Low dose 

radiation (lowrad) 



ت قابل نکا. ایشان در سخنرانی خود  به اهمیت تحقیقات فیزیکی در علم پزشکی اشاره فرمودند

درت توجهی درباره اهمیت هسته ای بودن ایران و نقش تحقیقات و تولیدات فیزیک هسته ای در ق

.  دفاعی و بازدارندگی دشمنان و ارتقا و پیشرفت کشور را مورد تاکید قرار دادند

ای ایشان با نمایش فیلم های مربوط به بمب هیروشیما و شبیه سازی های بمب باران های هسته

ر اذعان کردند ایران به هیچ عنوان خواهان تولید سالح هسته ای نیست زیرا اثرات مخرب آن را د

اسخ جناب آقای دکترآقامیری پس از پرسش و پ. زندگی بشر در ادوار تاریخی مشاهده کرده است 

نش صمیمانه با دانش آموزان پیام یادگاری در دفتر مالقات با شخصیت های دبیرستان برای دا

ر به عمل آموزان نگاشتند و در برنامه فوق از دانش آموزان برگزیده خوارزمی و مسابقات تبیان تقدی

.  آمد 
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