
ایران ریاض انجمن خبرنامه
تابستان١٣٩۶ ٩٢

دانشگاه ها اخبار
رفسنجان عصر ول اه دانش

مدیر عنوان به ١٣٩۶ ماه شهریور از ساحل مرتض دکتر آقای . ١
سمت این به سال ٢ مدت برای و انتخاب ریاض گروه جدید

شد. منصوب
سمت به سال ٢ مدت برای بی عل پنجه فاطمه دکتر خانم . ٢

شد. منصوب ریاض علوم ده دانش جدید معاون

به ساله ی مطالعات فرصت برای شفیع محمد دکتر آقای . ٣
عزیمت کانادا اونتاریو، ایالت لندن، شهر در Western اه دانش

نمود.

از که Algebra(WALA Linear and (Wavelets مجله . ۴
ISC نمایه با و م شود منتشر اه دانش این ریاض گروه طرف
شده اعالم معتبر نشریات از ی عنوان به علوم وزارت سوی از
را ١٣٩۶ سال در فارس زبان به شماره ی چاپ مجوز است،
نیز فارس شماره که است ذکر به الزم است. نموده دریافت
‐ علم درجه دارای نیز آن مقاالت و بوده ISC نمایه دارای

بود. خواهند معتبر پژوهش

صفاپور احمد
رفسنجان عصر ول اه دانش در انجمن نماینده

سهند صنعت اه دانش

مرتبه از ١٣٩۵ سال ماه آذر از زمان یوسف دکتر آقای . ١
یافت. ارتقا استادی مرتبه به دانشیاری

ماه تیر از پایه علوم ده دانش دانشیار صادق ایلدار دکتر آقای . ٢
به مطالعات فرصت گذراندن جهت ماه ۶ مدت به ١٣٩۶ سال

نمود. عزیمت کانادا UBS اه دانش
پایه علوم ده دانش ٩۶ ‐ ٩٧ تحصیل سال اول نیمسال از . ٣
ریاضیات رشته کارشناس مقط در دانشجو پذیرش به اقدام

است. نموده کاربردها و

پذیرش دوره اولین و ریاضیات دهه بزرگداشت مناسبت به . ۴
کاربردها و ریاضیات رشته کارشناس مقط در دانشجو
و ریاض انجمن و پایه علوم ده دانش اری هم با مراسم
پس مراسم این در گردید. برگزار ماه آبان نهم تاریخ در فیزی
ریاست توسط جدیدالورود دانشجویان به گویی آمد خوش از
درباره سخنران ایراد به قنبری کاظم دکتر آقای ده، دانش
آقای سپس و پرداختند انسان زندگ در ریاض کاربردهای
به آموزش آیین نامه مورد در را نکات زمان یوسف دکتر

فرض جواد دکتر آقای همچنین نمود. گوشزد دانشجویان
درباره را گزارش ده، دانش فیزی و ریاض انجمن مسئول
مسابقه ی بعالوه دادند. ارائه انجمن اهداف و فعالیت ها
جدیدالورود دانشجویان از عالقه مندان بین ریاض علم

گردید. برگزار

مختاری پیام
تبریز سهند صنعت اه دانش در انجمن نماینده



ایران ریاض انجمن خبرنامه
٩٣ ١۵٢ پیاپی شماره

الزهرا اه دانش

ط الزهرا(س)‐ اه دانش سرپرست مالنظری‐ دکتر خانم . ١
، اردوخان يداله دکتر آقاي ،١٣٩۶ مهرماه ۶ تاریخ به م ح

پژوهش معاون سمت به را ، رياض ده دانش علم هيأت عضو
نمود. منصوب اه دانش فناوري و

از ریاض علوم ده دانش رییس عنوان به شمس دکتر خانم . ٢
دکتر خانم شدند. تثبیت سال دو برای اه دانش ریاست طرف
ومسئول کامپیوتر علوم گروه مدیر عنوان به ندری اس مرضیه

ریاض گروه مدیر عنوان به دکتربهروزی آقای و آمار گروه
شدند. تعیین

دکتر خانم سال٩۵ آموزش سرآمدان ریاض علوم ده دانش از . ٣
سرآمد و بهمردی دکتر آقای و ربیع دکتر خانم شمس،

شدند. معرف اردوخان دکتر آقای سال٩۵ پژوهش

ارتقاء دانشیاری علم مرتبه به وزی و بهر فرید دکتر آقای . ۴
یافتند.

کسب به موفق سهراب سادات سوگل و اویس زهرا ها خانم . ۵
رشته متمرکز غیر دانشجویی علم المپیاد در وسوم دوم رتبه
رتبه کسب به موفق ونیز شدند ( ی (قطب ١٣٩۶ سال آمار

علم المپياد دومین و بیست نهایی درمرحله دوازدهم و سوم
گردیدند. ٩۶ سال در آمار رشته در کشور دانشجويي

مرضیه دکتر خانم توسط دولت آکادم طالی مدال کسب . ۶
كارشناس مقط در رياض علوم ده دانش دانش آموختۀ بايه

و دكتري دانشجوي برجسته ترين عنوان به ارشد كارشناس و
رساله. بهترين تدوين براي

کامپیوتر علوم رشته دانشجوى سلیمان سپیده خانم مقاله . ٧
برای نظارت ترکیبی مدل «ارائه عنوان: با الزهرا اه دانش
که داده کاوي» روش هاي کم به قلبي بيماري تشخيص
دکتر آقای راهنمایی تحت ایشان کارشناس پروژه از مستخرج
پژوهش های بین الملل «کنفرانس در م باشد، کیا نگهداری
در که اطالعات» فناوري و کامپيوتر مهندس در بنیان دانش
برتر مقاله ده عنوان به شد، برگزار طباطبایی عالمه اه دانش
شد. انتخاب ISC در شده نمایه مجله در چاپ برای و معرف
در ریاض علوم ده دانش آمار گروه آمارانه همایش پنجمین . ٨
استادان حضور ١۵با ال ١٣ ساعت ٣/٨/٩۶ چهارشنبه تاريخ
عين اله دکتر آقاي گرانقدر استادان و دانشجویان و ده دانش
آقاي و پارسيان احمد دكتر آقاي شاکري، نزهت دکتر خانم پاشا،

شد. اهدا گرديد، برگزار گندم ابوالفضل دكتر

طاهری شهناز
الزهرا اه دانش در انجمن نماینده

اشتراك حق و ريال ١۵/٠٠٠/٠٠٠ مبل ٩٨ مهر ال ٩٧ مهر دوره در عال آموزش مؤسسات و اه ها دانش حقوق عضويت حق
م باشد. ريال ۴۵/٠٠/٠٠٠ كتابخانه ها


