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 دانشگاه ها اخبار

نشریه پژوهش علم درجه اخذ
یزد اه دانش ریاض ده دانش انگلیس زبان

اه دانش ریاض علوم ده دانش زبان انگلیس نشریه
آن کاربردهای و جبری ساختارهای عنوان با یزد

Algebraic Structures and Their Applications (ASTA)

علوم، وزارت علم نشریات ١٣٩۵کمیسیون ماه اسفند نشست در

این شد. پژوهش علم درجه اخذ به موفق فناوری و تحقیقات
سال از است یزد اه دانش زبان انگلیس نشریه اولین که نشریه
و رسیده چاپ به آن شماره پن کنون تا و کرد کار به آغاز ١٣٩٢

است. شدن تکمیل حال در نیز آن ششم شماره
سردبیر و علیخان سعید دکتر آقای نشریه این مسئول مدیر
تحریریه هیات اعضای و ایرانمنش عل محمد دکتر آقای آن
این به مربوط گرایش های در علم برجسته بسیار افراد از آن
و ساختارها مدول، و حلقه نظریه گروه ها، نظریه همچون نشریه،
از کدگذاری نظریه ترکیبیات، و گراف نظریه جبری، ابرساختارهای
اعضای از نفر شش حاضر حال در هستند. کشور خارج و داخل
از نفر ٩ و خارج برجسته استادان از نشریه این تحریریه هیات
اعضای بزودی است نظر در که هستند داخل برجسته استادان
این سایت آدرس یابد. افزایش ( خارج (باالخص تحریریه هیات

م باشد. «http://as.yazd.ac.ir» صورت به نشریه
با است امید م شود. منتشر شماره دو ساالنه نشریه این
هیات اعضای و پژوهش محترم معاونت بیشتر اری هم و تالش
چون اه هایی پای در نشریه این شدن اندیس شاهد بزودی تحریریه

باشیم. نیز رویترز تامسون و وپوس اس

در کاغذی موش های مسابقه برگزاری
یزد اه دانش

(ع) عل امام سالن ٩۶ ماه اردیبهشت ٢١ شنبه پن روز در
بود؛ تازه هوایی و حال با جدید رویدادی پذیرای یزد، اه دانش

که کاغذی موش های مسابقه جشن. شادمان با همراه رقابت
بین در متفاوت تجربه ای شد برگزار یزد اه دانش دانشجویان ویژه
پرتاب مهارتِ و قدرت با را ساخت دانش که گونه ای به رقابت هاست
محسوب دانایی» و دقت «مسابقه که رقابت این م کند. توأم
دقت و ساخت در دقت است، دقت سنجش برای آزمون م شود،
است الزم پرواز، دانش از آگاه بر عالوه مسابقه این در پرتاب. در
وجود کاغذی موش پرتاب و ساخت در که تجربیات و ظرافت ها
برگزاری آید. دست به توجه قابل نتیجه ای تا شود آموخته دارد،
اما دارد میالدی بیستم قرن در تاریخچه ای دنیا، در مسابقات این
م شود برگزار جهان سط در بار ی سال سه هر حاضر درحال
کشور ۴٢ حضور با ا امری در ٢٠١۵ سال در آن دوره آخرین که
مسافت، بیشترین بخش: سه در جهان مسابقات است. شده انجام
مسابقات در که م گیرد صورت آیروباتی و پرواز زمان بیشترین
هدف مسابقه، این در شد. انجام اول بخش دو تنها یزد اه دانش
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از هم و برگزاری نظر از هم اه دانش پتانسیل های بررس اصل
آمد. دست به قبول قابل نتایج و بود دانشجویی استعدادهای نظر
اسالم جمهوری سرود و قرآن تالوت از پس مسابقه، روز در

هیات عضو خورشیدی حسین دکتر آقای توسط گزارش ایران
مسابقه برگزاری مسؤول و یزد اه دانش ریاض علوم ده دانش علم
جناب مسابقه مدیر توسط مسابقه قواعد آن از پس و شد ارائه
یزد اه دانش آموختگان دانش از که خادم زاده رضا حمید دکتر آقای

موش ساخت برای رقابت کنندگان سپس گردید. اعالم هستند،
استاندارد آ۴ کاغذ وسیله به که مسافت بیشترین بخش در کاغذی
نمودند مراجعه میز روی تنیس سالن به م گیرد، صورت گرم ١٠٠
خود موش تست و ساخت به اقدام دقیقه بیست حدود زمان در تا
اقدام گروه، شماره ترتیب به دهندگان مسابقه همه آن از پس کنند.

نمودند. پرتاب دو انجام به
تنیس سالن به ر دی بار رقابت کنندگان مرحله، این از بعد
به مربوط کاغذی موش های ساخت تا کردند مراجعه میز روی
حضور با دهند. انجام دقیقه ٢٠ مدت در را مسابقه بخش دومین
برنامه اجرای به موسیق گروه ، اصل سالن در شرکت کنندگان
انجام به را بخش این در رقابت دهندگان، مسابقه سپس و پرداخت

رساندند.
مسئول شد، انجام ١۴ ساعت حدود که اختتامیه مراسم در
سپس و نمود ارائه آن دستاوردهای مورد در توضیحات برگزاری
کنار در که شد انجام مسابقه برندگان به مسابقه تندیس های توزیع
برگزاری، سراسر در باشد. مسابقات این از یادبودی نقدی، جوایز
کرده ایجاد بانشاط هوای و حال صحنه کیبورد و مجری حضور
پرتاب کننده تمرکز برای کامل وت س پرتاب، زمان در البته که بود
مسابقه این که اه دانش ساختمان های بین در م شد. برقرار
را سقف بلندترین (ع) عل امام سالن شود برگزار آن در م تواند
رکورد بلندتر سقف با ان م انتخاب صورت در که است داشته
باید مسابقه که م گردد متذکر شود. بهتر م تواند نیز اه دانش

نباشد. آن در باد وزش که شود انجام بسته ان م در
و کامپیوتری هندسه اه آزمایش ابتکار به مسابقه این
حسین دکتر آقایان همت به و یزد اه دانش دینامی سیستم های
آمار، کامپیوتر، علوم علم انجمن های زاده، خادم دکتر و خورشیدی

گرفت. صورت اقتصاد و ریاض
علیخان سعید

یزد اه دانش در انجمن نماینده

در علیمحمدی جایزه هفتمین برندگان
در علیمحمدی جایزه اولین و فیزی

ریاضیات

جمهور، رئیس معاون ستاری دکتر حضور با و مراسم ط
اه پژوهش ریاست الریجان دکتر و علوم وزیر معاون احمدی دکتر
اولین و فیزی رشتۀ در علیمحمدی جایزۀ  برندگان هفتمین

شدند. معرف ریاض رشتۀ در علیمحمدی جایزۀ برندگان
و بنیادی دانش های اه پژوهش از مظفر محمدی محمدرضا
زنجان علوم پایه تکمیل تحصیالت اه دانش از رمشت زارع باب
شدند. فیزی رشتۀ در جایزه این دریافت به موفق مشترکاً
از سیاه شاه مریم به مشترکاً ریاضیات در جایزه این همچنین
مدرس تربیت اه دانش از گلستان ناصر و اصفهان صنعت اه دانش

شد. اهدا
دکتری پایان نامه های بهترین به ساله هر علیمحمدی جایزۀ

ریاض و فیزی رشته های در و ایران اه های دانش در نوشته شده
م شود. اهدا

قدردان و تشویق رسم به جایزه ای مراسم این در همچنین
اولین و ریاضیات دۀ  پژوهش علم هیئت عضو نصیری، میثم به

گردید. اهدا ایران داخل از ریاضیات جهان کنگرۀ مدعو سخنران
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مدرس تربیت اه دانش

هندسه شاخه محض ریاض گروه در حیدری عباس دکتر آقای ‐ ١
یافتند. ارتقاء دانشیاری رتبه به

آنالیز، شاخه محض ریاض گروه عضو گلستان ناصر دکتر ٢ ‐آقای
اهداء ریاض دکتری رساله بهترین به که را علیمحمدی جایزه

نمودند. دریافت را م شود
مجله ‐ ٣
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م شود چاپ مدرس تربیت اه دانش جهاد توسط که
گروه عضو ایرانمنش عل دکتر آقای آن سردبیر و
از م باشند، گروه ها نظریه شاخه – محض ریاض
Web of Science(ISI) اه پای در ،٢٠١۶ سال ابتدای
،Scopus اه های پای در قبال مجله این است. گردیده نمایه

است. م شده نمایه ISC و MathSciNet ،ZentralBlattMath

تربیت اه دانش ریاض علوم ده دانش محض ریاض گروه ‐ ۴

عنوان با ریاض حوزه در بین الملل کنفرانس و مدرسه مدرس،
هدف با « دینامی سیستم های و ارگودی نظریه «مدرسه
در پیشرفته درس مواد تدریس منظور به کارگاه برگزاری
آماده سازی برای ارگودی نظریه و دینامی سیستم های زمینه
١٣ ، ریاض عمیق پژوهش های انجام برای زمینه این ران پژوهش
اه دانش در ١٣٩۵ ماه بهمن ٢٩ تا ٢۵ با برابر ٢٠١٧ فوریه ١٧ تا
ات پولی مارک پرفسور مدرسه این خارج مدرسان کرد. برگزار
فرانسه کوری ماری از برگت داوید پرفسور و انگلستان واروی از
شد. برگزار تاجبخش خسرو دکتر آقای نظر زیر مدرسه این بودند.
اه دانش ریاض علوم ده دانش محض ریاض گروه همچنین

بین الملل کنفرانس و مدرسه دارد نظر در مدرس تربیت
TMU-ICTP School and Conference on Dynamical

Systems and Ergodic Theory

اری هم با
ICTP (The Abdus Salam International Centre for

Theoretical Physics)

م ١٠ ‐ ۵ تاریخ در ایتالیا، در نظری فیزی الملل بین مرکز
دبیران نماید. برگزار ٢٠١٨ اردیبهشت ٢٠ تا ١۵ با برابر ٢٠١٨
دکتر و مدرس تربیت از تاجبخش خسرو دکتر آقایان کنفرانس این
در گردهمایی این ضمن در م باشند. ICTP از لوزاتو استفانو
٢٠١٨ سال علم تقویم smr3200 فعالیت عنوان با ،ICTP وبسایت
.(http://indico.ictp.it/event/8353/) است آمده
مهم ریاض های انجمن های خبرنامه در گردهمایی این همچنین

م شود. یا شده آگه نیز لندن و اروپا ا، آمری مانند دنیا

ایرانمنش عل
مدرس تربیت اه دانش در انجمن نماینده

دامغان اه دانش
و ریاض ده دانش علم هیأت عضو ابطح مرتض دکتر آقای
یافت. ارتقاء دانشیاری مرتبه به استادیاری مرتبه از کامپیوتر علوم
اه دانش از ریاض رشته فارغ التحصیل ابطح مرتض دکتر ضمناً
١٣٨۶ سال از دامغان اه دانش در را خود فعالیت و م باشد خوارزم

است. کرده آغاز
مت کالیی صالحیان بهزاد
دامغان اه دانش در انجمن نماینده

گیالن اه دانش

از ویه خجسته سال داود دکتر و صالح مازیار دکتر آقایان:
استادی مرتبه به گیالن اه دانش ریاض علوم ده دانش اران هم

یافتند. ارتقاء
بی آزار جعفر
گیالن اه دانش در انجمن نماینده
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