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 دانشگاه ها اخبار

مراغه اه دانش

اعضای از دارابی بیاض دکتر و رحیم اصغر دکتر آقایان . ١
، ریاض آنالیز تخصص گرایش با ریاض گروه علم هیئت
ارتقاء استادی مرتبه به دانشیاری مرتبه از ١٣٩٧ شهریور در

یافتند.
گروه علم هیئت محترم عضو مهرابیان مسعود دکتر آقای . ٢
مرتبه از ١٣٩٧ آبان ماه  در ، فیزی تخصص گرایش با ریاض

یافت. ارتقاء دانشیاری مرتبه به استادیاری
ماه خرداد در ریاض آنالیز استاد دارابی بیاض دکتر آقای . ٣

شد. منصوب پایه علوم ده دانش ریاست سمت ١٣٩٧به
دی در دانشیار، علم مرتبه با عظیم محمدرضا دکتر آقای . ۴
شدند. منصوب و انتخاب ریاض گروه مدیر سمت به ١٣٩٧  ماه

پاشایی فیروز
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مالیر اه دانش

علم هیئت عضو باقری سعید دکتر آقای بازنشستگ مراسم . ١
مهر ٩ تاریخ در جبر، گرایش با مالیر اه دانش ریاض گروه
باقری دکتر شد. برگزار اه دانش شورای حضور با ١٣٩٧
که است کسان از و اه دانش سابقه با استادان از ی
تالش های مرهون مالیر اه دانش اولیه هسته ل گیری ش

است. بوده آنها بی دریغ و مجدانه

مالیر اه دانش ریاض گروه دانشیار سایوند، خسرو دکتر آقای . ٢
علوم، وزیر غالم منصور دکتر م ح با ١٣٩٧ آبان ٢٨ تاریخ در
شورای مصوبه اساس بر و م ح صدور با فناوری و تحقیقات
شدند. منصوب مالیر اه دانش ریاست به فرهنگ انقالب عال

در ریاض گروه علم هیئت عضو ، میرزائ فرشید دکتر آقای . ٣
دانشیاری مرتبه از ١٣٩٧ آذر ١٨ تاریخ در عددی آنالیز گرایش

علم هیئت عضو اولین ایشان کردند. پیدا ارتقا استادی به
م شوند. نائل استادی مرتبه به که م باشند مالیر اه دانش

اه دانش برتر ران پژوهش از تقدیر و پژوهش هفته مراسم در . ۴
دانشیار ، میرزائ فرشید دکتر آقای ،١٣٩٧ آذر ٢۶ تاریخ در
دکتر آقای اه، دانش سال برتر ر پژوهش عنوان به ریاض گروه
علوم ده دانش برتر ر پژوهش عنوان به بی اسماعیل محسن
عنوان به کازرون راسخ مهدی دکتر آقای و آمار و ریاض

شدند. معرف و انتخاب آمار گروه برتر ر پژوهش
در ریاض گروه علم هیئت عضو ، دشت مهشید دکتر خانم . ۵
گروه مدیر عنوان به سال دو مدت برای ١٣٩٧ اسفند ۴ تاریخ
گروه جلسه در همچنین شدند. منصوب و انتخاب ریاض
دکتر آقای ، قبل گروه مدیر ساله چندین زحمات از ریاض

آمد. عمل به قدردان و ر تش زهره وند مسیب
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