
 

امین سمینار جبر  ۲۶گزارش   

*امیر مافی  

پرفسور  از و قدردانی یک روز قبل از برگزاری سمینار برنامه ای جهت تقدیر ۱۳۹۷اسفندماه  ۱۴در روز سه شنبه 

و برنده جایزه فیلدز  اصل، متولد استان کردستان ریاضیدان برجسته ایرانیکوچر بیرکار استاد دانشگاه کمبریج انگلستان و

ایان: دکتر محمدرضا درفشه، دکتر رحیم زارع نهندی از آق برزیل برگزار گردید. در این راستا-ریودوژانیرو ۲۰۱۸

دانشگاه تهران، دکتر علی ایرانمنش از دانشگاه تربیت مدرس و دکتر ارسالن شادمان از دانشگاه کردستان سخنرانی 

ر که منجر به گرفتن این پرفسور کوچر بیرکا ئله اصلیعمومی در مورد جایزه فلیدز، جایگاه برنده جایزه فلیدز و مس

نمودند. ارایهجایزه شده بود برای اساتید، معلمان و نخبگان استان کردستان در تاالر فردوسی  دانشگاه کردستان   

 باهدف گردهم آوردن بیست و ششم امین سمینار جبر ۱۳۹۷اسفندماه  ۱۶و  ۱۵در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه، 

 ۱۰۰همراه با آخرین دستاوردهای  پژوهشی در دانشگاه کردستان برگزار گردید. در مجموع ن و عالقمندان  به جبر محققا

شاخه های مختلف  زیرنفر از اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاههای مختلف داخل کشور در

مقاله از طرف داوران مورد پذیرش قرار گرفت.  ۶۹عدد که  ۹۰تعداد مقاالت ارسالی  .جبر در این سمینار حضور داشتند

مقاله به صورت پوستر ارایه گردید. ۱۸مقاله به صورت سخنرانی و  ۵۱از این تعداد   

به صورت سخنران عمومی  در این سمینار آقایان دکتر محمدرضا درفشه، دکتر رحیم زارع نهندی از دانشگاه تهران

ریاضیات تهران و دکتر محمدرضا ساالریان فیزیک نظری و داشتند، آقایان دکتر آرش صادقی از مرکز تحقیقات حضور

از دانشگاه خوارزمی وخانمها دکتر سمیه مرادی از دانشگاه ایالم و دکتر زینب اخالقی از دانشگاه صنعتی امیر کبیر به 

 صورت سخنران تخصصی دعوت شده بودند.

و  اسفندماه در تاالرها ۱۶و  ۱۵دقیقه ای در صبح و بعدازظهر روزهای  ۲۵-۳۰به صورت  سخنرانی های دیگر

در بعدازظهر چهارشنبه از مکانهای تاریخی و پارک جنگلی آبیدر کردستان  کالسهای دانشکده علوم انسانی برگزار گردید.

ورود سخنرانان به دانشگاه   شد.دی برای مهمانان برگزارآمد و شب همان روز کنسرت زیبای کوربازدید به عمل 

کردستان در روز قبل از برگزاری سمینار انجام گرفت و همه سخنرانها در مهمانسرای دانشگاه کردستان و هتل فرهنگیان 

 سنندج اسکان داده شدند. 

نی از تمامی شرکت کنندگاه عزیز که با حضور خود موجب دلگرمی و پشتیبا ر خاتمه این گزارش الزم می دارم د

برگزاری این سمینار شدند قدردانی نمایم. همچنین از تمام همکاران و کلیه اعضای کمیته علمی و اجرایی و دانشجویان 

اری نمایم.تشکر کنم. از حمایت صورت گرفته از طرف بنیاد نخبگان و پارک علم و فن آوری کردستان سپاسگز  
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