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دانشگاه ها اخبار
الزهرا اه دانش

نیز را آمار گروه مدیریت ده، دانش ریاست شمس صدیقه دکتر . ١
و پژوهش معاونت عنوان به ندری اس دکتر و گرفتند برعهده

شدند. تعیین ده دانش اجرایی
عضو اردوخان یداله دکتر مقاالت از مقاله ای بار دومین برای . ٢
عنوان: تحت ده دانش این ریاض گروه علم هیئت محترم
A new operational matrix based on Bernoulli

wavelets for fractional delay differential equations

P Rahimkhani, Y Ordokhani, E Babolian Numerical

Algorithms ٧۴(١),٢-٢٢٣۴۵.

مقاله (ESI) Essential Science Indicators گزارش: بنابر
است. شده شناخته استناد پر

مل روز و خیام عمر یم ح بزرگداشت در گردهمایی چهارمین . ٣
روز در میرزاخان مریم دکتر بزرگداشت همراه به ریاضیات
دانشجویان حضور با توران دکتر سالن در ٩٧/٢/٢٣ شنبه ی
شمس صدیقه دکتر ابتدا در گردید. برگزار ده دانش استادان و
یم ح خصوص در سخنران حاضرین به خوشامدگویی ضمن
دکتر ادامه در نمودند. ایراد میرزاخان مریم دکتر و خیام عمر
شریف صنعت اه دانش علم هیأت محترم عضو محمودیان

نمودند. ارائه را میرزاخان مریم دکتر درباره خود سخنران
،٩٧/٧/٢ تاریخ در الله ابوالقاسم دکتر بازنشستگ مراسم . ۴
در ده دانش کارکنان و بازنشستگان استادان، کلیه حضور با

شد. برگزار ترمه رستوران
سنجش سازمان اه پای سوی از شده اعالم نهایی نتایج طبق . ۵
سال سومین برای الزهرا اه دانش دانشجویان کشور آموزش
٩۶ سال دانشجویی علم غیرمتمرکز المپیاد در متوال

کسب را درخشان نتایج پانزده، زیر رتبه های کسب با توانستند
بابائیان آدیتیا و بختیاری نیلوفر خانم ها: اساس این بر نمایند.
به ریاض علوم ده دانش از آمار رشته دانشجویان تازه کند،

نمودند. کسب را دوازدهم و یازدهم رتبۀ ترتیب
با ریاض گروه کارشناس دانشجوی سیدی سادات زهرا مقاله . ۶
در بازی ها نظریه و بلوک زنجیره بر مبتن معادالت عنوان:
اطالعات فناوری کامپیوتر، مهندس در مل کنفرانس سومین

شد. پذیرفته داده ها پردازش و
در آمار ارشد کارشناس دانشجوی جمشیدی روناک . ٧
اه دانش در ٩٧ سال در که ایران آمار کنفرانس چهاردهمین
برنده و برتر پوستر ارائه به موفق شد برگزار شاهرود صنعت

شده اند. ان مش دکتر جایزه
روش این روی مطالعه و ماهه سه بررس دوره ی از پس . ٨
ای دوهفته کارگاه ده دانش علم هیئت اعضای توسط
problem based مهندس و علوم در محور مسئله یادگیری

امیراصالن امیرحسین دکتر اری هم با learning in STEM
در آزمایش صورت به هاوایی) اه دانش علم هیئت (عضو
هفته دو در ایران در بار اولین برای و ریاض علوم ده دانش
و انگیزه ایجاد دوره این اهداف از شد. برگزار شهریور نخست

واقع مسائل به پرداختن با شغل مهارت های افزایش پویایی،
و واقعیت در آنها از استفاده نیز و نظری مفاهیم اهمیت و درک
، ریاض رشته سه هر از دانشجو ١٧ دوره این در است. صنعت
نفر هفت نظارت تحت که داشتند شرکت کامپیوتر علوم و آمار
در ساعت ١٠ بر بال روز هر ده دانش علم هیئت اعضای از
و مال بازار (پیش بین دو مسئله روی و داشتند حضور ده دانش
رسیدند خوبی بسیار نتایج به و کردند مطالعه کارکنان) سرویس
شد. ارائه دانشجویان توسط دوره پایان در آن از حاصل نتایج و

کشور دانشجویی علم المپیاد سوم و دوم اول، رتبه کسب . ٩
آدیتیا عزت آبادی، طیبه توسط ١ قطب ٩٧ سال آمار، رشتۀ
اه دانش برای ر دی افتخاری بختیاری نیلوفر و تازه کند بابایان

م آید. حساب به الزهرا

طاهری شهناز
الزهرا اه دانش در انجمن نماینده
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فرهادپور، حامد به منصوری» «فریدون جایزه
شد اعطا «ریسمان» نظریه جوان ر پژوهش

سال در منصوری» «فریدون یادبود تحصیل هزینه کم
اه .پژوهش ریاضیات ده پژوهش دانشجوی فرهادپور، حامد به ٢٠١٧
ایران، علم دیده بان خبرنگار گزارش به شد. اعطا بنیادی دانش های
شهید اه دانش استاد بهرام پور، یوسف دکتر تحت نظر فرهادپور حامد
دوره انگلیس سلطنت کال استاد دونالدسون، سایمون و کرمان باهنر
منصوری» فریدون دکتر «مرحوم یادبود جایزه م گذراند. را دکتری
خدمات و تالش ها افتخار به است تحصیل هزینه کم شامل که
رسیده  ثبت به ایشان نام به ریسمان تئوری زمینه در فقید ر دانش این
«ریسمان» نظریه اصل پایه گذاران جمله از منصوری فریدون است.
کرد. ایفا نظریه این آمدن پدید در کلیدی نقش ١٩٧٠ دهه در که بود

همراه با بنیادی دانش های اه پژوهش سوی از جایزه این
سال) چهل (زیر جوان دانشجویان به منصوری دکتر مرحوم خانواده
اعطا م کنند، کار ریسمان نظریه زمینه در که فیزی دکتری

م شود.
ترابیان مهدی به ٢٠٠۵ سپتامبر در منصوری فریدون جایزه اولین
تابستان در جباری شیخ مهدی محمد دکتر نظر تحت که شد اهدا
دوره گذراندن برای و شد دکتری درجه اخذ به موفق سال همان

شد. اعزام ایتالیا تریست در ICTP مرکز به پسادکتری
علیرضا به ٢٠٠٧ سپتامبر در هم تحصیل هزینه کم دومین
دانش های اه پژوهش فیزی ده پژوهش دکتری دانشجوی توانفر،

فیزی ده دانش از پرویزی شاهرخ دکتر نظر تحت که شد اهدا بنیادی
مرکز عازم دکتری پسا دوره گذراندن برای شریف صنعت اه دانش

شد. هاروارد اه دانش سپس و سرن تحقیقات
نوید به (٢٠١٢) ١٣٩١ سال در منصوری» «فریدون جایزه
شد اعطا شریف صنعت اه دانش فیزی دکتری دانشجوی ، عباس
در م گذراند. ارفع الدین حسام استاد زیرنظر را خود تحقیقات که
اه دانش فیزی دکتری دانشجوی فرج آستانه امین هم ٢٠١۴ سال
نظریه زمینه در مصفا امیراسماعیل دکتر راهنمایی با که شریف صنعت

کرد. دریافت را تحصیل جایزه این م کرد کار ریسمان
هزینه کم اهدای کمیته ایران، علم دیده بان گزارش به
دکتر و ارفع الدین حسام رضا اردالن، فرهاد دکتر شامل تحصیل
دانش های اه پژوهش در کشور برجسته دانان فیزی از منصوری رضا

است. بنیادی
تهران در ١٣١۶ سال در منصوری فریدون دکتر است، گفتن
و رفت ا آمری به متوسط دوره تحصیالت اتمام از پس شد. متولد

کارشناس «پنسیلوانیا»، اه دانش در ١٩۶٢ سال تا را کارشناس دوره
تا را دکتری تحصیالت و «تمپل» اه دانش در ١٩۶۴ سال تا را ارشد

گذاشت. سر پشت ینز» هاپ «جانز اه دانش در ١٩۶٩ سال
و رفت اگو شی اه دانش به تحصیل از فراغت از پس منصوری
(Yoichiro «نامبو» اری هم با خود دکتری پسا تحقیقات جریان در
(Chang چانگ و – ریسمان نظریه اصل بنیانگذار – Nambo)
پیمانه و ریسمان نظریه زمینه در خود تأثیرگذار و مهم اثر N..L)
این داد. ارائه را نظریه آن در gauge) (conformal همدیس
تحقیقات «ییل» اه دانش در ١٩٨١ تا ١٩٧۴ سال از ایران دان فیزی

م «گران نظریه ارائه به که داد انجام « «ابرگران زمینه در مهم
به ١٩٨١ از منصوری فریدون یاد زنده شد. منجر منصوری» – داول
١٣٨٢ اردیبهشت ماه در فوت زمان تا و رفت « سینات «سین اه دانش
وی از داشت. فعالیت اه دانش آن در نظری فیزی استاد عنوان به

است. مانده جای به علم مقاله ١٠٠ حدود
بنیادی دانش های اه پژوهش کار به آغاز زمان از منصوری دکتر

علم مرکز این محققان با ریاضیات) و نظری فیزی تحقیقات (مرکز
به بارها اه پژوهش وابسته استاد عنوان به و داشت اری هم کشور

کرد. سفر ایران




