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 دانشگاه ها اخبار
آذربایجان مدن شهید اه دانش

هیئت اعضای رنجبر مجتبی دکتر و عل خان دکتر آقایان: . ١
مرتبه به استادیاری مرتبه از کاربردی ریاض گروه علم

یافتند. ارتقا دانشیاری
دکتر غفاری حدیقه، علیرضا دکتر آقازاده، ناصر دکتر آقایان: . ٢
از کاربردی ریاض گروه علم هیئت اعضای خیرفام بهروز

یافتند. ارتقا استادی مرتبه به دانشیاری مرتبه
کاربردی ریاض گروه مدیر به عنوان آقازاده ناصر دکتر آقای . ٣

شد. منصوب ١٣٩٧ مردادماه در
ردیچ م دکتر آقای ١٣٩٧ آذرماه در ریاضیات دهه مناسبت به . ۴
اه دانش در کشور ریاض سوت پیش استادان از تومانیان

کرد. خواهند سخنران
صنعت اه دانش از حصارک محمود دکتر آقایان: تألیف کتاب . ۵

گروه علم هیئت عضو روم وحید دکتر و تهران شریف
عنوان: تحت آذربایجان مدن شهید اه دانش محض ریاض
به شریف صنعت اه دانش علم انتشارات در « حقیق «آنالیز

رسید. چاپ
سخنران با ترکیبیات روزه ی کارگاه ١٣٩٧ ماه اردیبهشت در . ۶

و ا آمری جورجیا وست اه دانش از خودکار عبداله دکتر آقایان:
مریم دکتر خانم و اردبیل محقق اه دانش از کاظم عادل دکتر

شد. برگزار اه دانش در بناب اه دانش از عطاپور

برگزاری مسئول به عنوان جهانشاه محمد دکتر آقای . ٧
کاربردی و محض ریاض گروه های هفتگ سمینارهای

شدند. انتخاب آذربایجان مدن شهید اه دانش
مطالعات فرصت از ١٣٩۶ دی ماه در آقازاده ناصر دکتر آقای . ٨

برگشتند. آلمان کشور برلین اه دانش در ی ساله
فرصت برای ١٣٩٧ آذرماه اول از غفاری علیرضا دکتر آقای . ٩
هلند کشور در تیلبرگ اه دانش به سال ی مدت به مطالعات

کرد. خواهند عزیمت

رنجبر مجتبی
آذربایجان مدن شهید اه دانش در انجمن نماینده

کرمان باهنر شهید اه دانش

عنوان به سال سه مدت به حسین سیدمهدی دکتر آقای . ١

شدند. انتخاب ماهان ریاض پژوهش مرکز مجله سردبیر

Journal ofMahaniMathematical ResearchCenter مجله . ٢
ISCMaster Journal List در ماهان پژوهش مرکز به وابسته

گرفت. قرار

تاج الدین آزیتا
کرمان باهنر شهید اه دانش در انجمن نماینده
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١٣٩٧ تابستان ١٠٢

سبزواری یم ح اه دانش

آقای و ده دانش ریاست سمت در مقدس غالمرضا دکتر آقای . ١
کاربردی ریاض گروه مدیر سمت در پرتانیان محمدعل دکتر

شدند. ابقاء
محض ریاض گروه مدیر سمت به علیزاده یاسر دکتر آقای . ٢

شدند. انتخاب
محض ریاض گروه علم هیئت مقدس غالمرضا دکتر آقای . ٣

ارتقاء دانشیاری مرتبه به استادیاری مرتبه از جبر گرایش
یافتند.

علم هیئت اعضای از مهدی زاده محمدمهدی دکتر آقای . ۴
٢٠١٧ سال در ده دانش برتر ر پژوهش به عنوان آمار گروه
پایه کسب به موفق ایشان همچنین گردید. انتخاب میالدی
ایشان که است ذکر به الزم شدند. ٩۶ سال اواخر در پژوهش
کشور در جاری سال تابستان در ماه سه مطالعات فرصت ی

داشته اند. ژاپن
ریاض گروه علم هیئت اعضای از رفیع امین دکتر آقای . ۵
پژوهش مطالعات فرصت و گرنت دریافت به موفق کاربردی

شدند. فرانسه پاریس شهر در INRIA مؤسسه از ساله ی

استاج احسان
سبزواری یم ح اه دانش در انجمن نماینده

تبریز سهند صنعت اه دانش

ده دانش علم هیئت عضو حاج پور دکتر آقای مشترک مقاله . ١
عنوان تحت علوم

A New Approach for the Nonlinear Fractional Opti-

mal control Problems with External Persistent Distur-

bances

ضریب با Journal of the Franklin Institute در شده چاپ
(Web of علوم اه پای استناد به Qدرجه١ و ۵٧۶ . ٣ تأثیر
است. شده شناخته استناد پر و داغ مقاله عنوان به Science)

علوم ده دانش علم هیئت عضو حاج پور دکتر آقای مقاله . ٢
عنوان تحت

An Efficient Nonstandard Finite Difference Scheme

for a Class of Fractional Chaotic Systems

Journal of Computational and Nonlinear در شده چاپ
عنوان به (Web of Science) علوم اه پای استناد Dynamicsبه

است. شده شناخته استناد پر مجله و داغ مقاله
در پایه علوم ده دانش ریاست عنوان به زمان یوسف دکتر آقای . ٣
ده دنش معاون عنوان به فرض جواد دکتر و ٩٧/۶/٢١ تاریخ
مناسبت به شدند. منصوب ٩٧/٧/١٨ تاریخ در پایه علوم
جدید ورودی دانشجویان معارفه و ریاضیات دهه بزرگداشت
س ام تاریخ در کاربردها و ریاضیات رشته کارشناس مقط
سیدعباداله دکتر آقای افتخاری حضور با مراسم مهرماه
ماندگار چهره و شریف صنعت اه دانش استاد محمودیان

گردید. برگزار کشور ریاضیات
علوم ده دانش علم هیئت عضو صادق ایلدار دکتر آقای . ۵

مطالعات فرصت گذراندن برای ١٣٩۶ سال تیرماه از که پایه
فرصت از نمودند عزیمت کانادا UBA اه دانش به ساله ی

بازگشتند. مطالعات
در اه دانش ممیزه هیئت موافقت با صادق ایلدار دکتر آقای . ۶
ارتقا استادی مرتبه به دانشیاری مرتبه از ٩٧/٨/۵ مورخ جلسه

یافتند.

اکبری بنفشه
تبریز سهند صنعت اه دانش در انجمن نماینده
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