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تحصیالت  داًطگاُ دس ۹3۱7 اسفٌذهاُ ۲۲ٍ۲3 سٍصّای دس آى کاستشدّای ٍ ًظشیِ عولگشّا سویٌاس پٌجویي

 جولِ اص اص سویٌاس آًالیض سیاضی ایشاى هی تاضذ اًطعاتیسویٌاس کِ  ایي. ضذ تشگضاس تکویلی علَم پایِ صًجاى

 ٍپایِ گزاسی گشدیذُ  هصلحیاى صال هحوذ دکتش ّوت تِ کِ است سیاضی اًجوي دٍساالًِ تخصصی سویٌاسّای

 ضیشاص،  فشدٍسی هطْذ ٍ تجٌَسد تشگضاس ضذُ است.  تِ تشتیة دس  داًطگاُ ّای  هاصًذساى،آى ادٍاس قثلی 

تاتک کشیوی )سیاست دکتش هشاسن افتتاحیِ ایي سویٌاس تا حضَس دکتش یَسف ثثَتی )تٌیاًگزاس داًطگاُ( ٍ 

گشدیذ. دس ایي هشاسن آقای  آغاصاسفٌذ  ۲۲صثح سٍص  ۱ ساس ساعتداًطگاُ( ٍ سایش هْواًاى ٍ ضشکت کٌٌذگاى 

 حذٍد اص سویٌاس ایي دسدکتش سٍئیي)دتیش سویٌاس( تِ اسائِ گضاسضی اص سًٍذ دسیافت ٍ داٍسی هقاالت پشداختٌذ.  

  ۳ ٍ سخٌشاًی صَست تِ هقالِ ۳3 ِهشتَط صیيهتخصص اص ًظش کسة اص پس سسیذ دتیشخاًِ تِ کِ  ای هقالِ  08

 .ًذضذ پزیشفتِ پَستش صَست تِ هقالِ

دس اداهِ تشًاهِ افتتاحیِ،  هشاسن اّذای جایضُ آًالیض تاتعی تشگضاس گشدیذ. آقای دکتش هحوذ صال هصلحیاى دس ایي 

دس اًتْا جایضُ آًالیض تاتعی تِ جٌاب آقای ساهیي فعال هَسد تِ اسائِ گضاسضی اص سًٍذ گضیٌص ًفش تشتش پشداختٌذ ٍ 

 داًطجَی دکتشی داًطگاُ فشدٍسی هطْذ اّذا گشدیذ.

سخٌشاًی ّای تخصصی تصَست هَاصی ٍ دس چْاس کالس اسائِ گشدیذ ٍ پَستشّا ًیض دس صهاًی هاتیي سخٌشاًی  

دکتش ٍیکتَس  ویٌاس،  آقایاىسخٌشاًاًاى هذعَ ستَسط  یسخٌشاً 5 ّوچٌیي  ّای تخصصی اسائِ ضذًذ. 

 عوَهی صَست تِ تَسًکَف، دکتش هسعَد اهیٌی، دکتش عثاس سالوی، دکتش علی دادخَاُ ٍ دکتش هْذی دّقاًی 

 . گشدیذ اسائِ

. دس ایي تا کوتشیي ّضیٌِ تَدُ است سویٌاس تشگضاسی ، لحاظ ضذُهَاسد یکی اص  ،تا تَجِ تِ ضشایط هالی کطَس

ّضیٌِ ثثت ًام  سویٌاس تذٍى تغییش ًسثت تِ ادٍاس گزضتِ دسیافت ضذ. ضایاى رکش است کِساستا ّضیٌِ ثثت ًام 

، ًذکِ هقالِ آًْا داسای کیفیت تاالیی تَددکتشی  اىداًطجَی اص تعذادیّوچٌیي  ٍاعضای کویتِ علوی  اص

 سعایت گشدد.ًیض اهیذ است ایي سٍیِ دس سویٌاسّای آیٌذُ دیگش . دسیافت ًگشدیذ

 اعضای کویتِ علوی عثاست تَدًذ اص:   ٍ سایش  تَدُدتیش علوی ایي سویٌاس آقای دکتش جوال سٍئیي 

 University of Jordan)Fuad Kittaneh ( 



Marat Pliev (Southern Mathematical Institute of Russian Academy of Science) 

Qing-Wen Wang (Shanghai University, China) 

Qingxiang Xu (Shanghai Normal University, China) 

 ) داًطگاُ تشتیت هذسس( هسعَد اهیٌیدکتش 

 ( داًطگاُ آصاد اسالهی ٍاحذ صًجاىدکتش هشتضی تیات )

 (داًطگاُ هاصًذساى) علی تقَیدکتش 

 ) داًطگاُ تثشیض( هحوذسضا جثاسصادُدکتش 

 (داًطگاُ ضْیذ تاٌّش کشهاى) هْذی سجثعلی پَسدکتش 

 (داًطگاُ ضْیذ تاٌّش کشهاى) عثاس سالوی پاسیضیدکتش 

 (داًطگاُ سثضٍاس) قذیش صادقیدکتش 

 (داًطگاُ فشدٍسی هطْذ) هحوذ صال هصلحیاىدکتش 

 (داًطگاُ ضیشاصدکتش فشضیذ عثذالْی )

 (داًطگاُ تحصیالت تکویلی علَم پایِ صًجاى) هحوذحسیي علیضادُدکتش 

 (تحصیالت تکویلی علَم پایِ صًجاىداًطگاُ دکتش آسش قشتاًعلی صادُ )

 (داًطگاُ تحصیالت تکویلی علَم پایِ صًجاىدکتش سعیذ کشهی صسًذی )

 (اًطگاُ تجٌَسددکتش هحسي کیاى )د

 (داًطگاُ خَاسصهی) علیشضا هذقالچیدکتش 

 )داًطگاُ صًجاى( علی هشصعیدکتش 

 (داًطگاُ تحصیالت تکویلی علَم پایِ صًجاى) هیثن هیثوی صذسدکتش 

 )داًطگاُ صًجاى( فشض الِ هیشصاپَسدکتش 

اعضای ٍ سایش  تَدُ دتیشاى اجشایی ایي سویٌاس آقایاى دکتش آسش قشتاًعلی صادُ  ٍ دکتش جوال سٍئیي ّوچٌیي  

 عثاست تَدًذ اص:  کویتِ اجشایی



 علیشضا تصذیقی، دکتش

 ، سلواى خذایی فش دکتش

 ،هحوذحسیي علیضادُ دکتش

 ،سعیذ کشهی صسًذیدکتش 

 ،علی هشصعیدکتش 

 . هیثن هیثوی صذسدکتش ٍ  

 ّای ساصهاى ٍ افشاد آى تشگضاسی دس ٍ است ًثَدُ گشٍُ یک حتی یا ٍ ًفش یک کاس سویٌاس ایي تشگضاسی قطعا

 اسج سا ّا آى ّای حوایت ٍ صحوات  ٍ ضواسین هی غٌیوت سا فشصت. اًذ تَدُ تشگضاسکٌٌذُ کویتِ کٌاس دس هختلفی

 سیاست اص تٌیاًگزاس داًطگاُ جٌاب آقای دکتش یَسف ثثَتی ٍ ٍیژُ تِ . کٌین هی تطکش ّا آى ّوِ اص ٍ گزاسین هی

دس . سپاسگضاسین هشتَطِ داًطگاُ، صویواًِ ّای قسوت کلیِ ٍ هحتشم داًطگاُ جٌاب آقای دکتش تاتک کشیوی

 حاهی هالی ایي سویٌاس یعٌی ضشکت خالص ساصاى سٍی صًجاى ٍ حاهیاى علوی، اًجوي سیاضی ایشاى ٍ   پایاى اص

 .کٌین هی قذسداًی ٍ تطکش اسالم جْاى علَم استٌادی پایگاُ

 

 آسش قشتاًعلی صادُ                                                                           جوال سٍئیي        

 

 

 

 

 

 


