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 دانشگاه ها اخبار

ریاض آنالیز تحریریۀ مجله
مراغه اه دانش

«Sahand Communications in Mathematical Analysis»

٢٠١۴ سال از ( Sahand Commun. Math. Anal. اختصار (به
نسبت دارابی بیاض دکتر آقای جناب سردبیری و مسئول مدیر با
کاربردهای و ریاض آنالیز زمینه های در مقاالت چاپ و پذیرش به
از برجسته استادان از نفر ٢٧ اکنون هم و است نموده اقدام آن
آن تحریریۀ هیئت در کشور از خارج و ایران مختلف اه های دانش
از نفر ۵ حدود که دارند فعالیت رحیم اصغر دکتر آقای سردبیری با
م باشند. مراغه اه دانش ریاض گروه از آن تحریریه هیئت اعضای

زمینه های در مجله این
• Approximations and expansions

• Banach Algebra

• C*-algebra

• Complex Analysis

• Fixed point theory

• Frame theory

• Functional analysis and operator theory

• Functional equations

• Fuzzy analysis

• Fuzzy Functional Analysis

• Fuzzy Hilbert Spaces

• Fuzzy integrals

• Fuzzy measure theory

• Fuzzy topology

• Geometry of Banach spaces

• K-theory

• Lattices theory

• Measure and integration

• Non-Archimedean Analysis

• Nonlinear Analysis

• Nonlinear Functional Analysis

• Non-standard Analysis

• Pseudo-integrals

• Real and harmonic analysis

• Sequences, Series, Sumnability

• Special Functions

• Time scales

• Topology and methods

• Variational Analysis

• Vector and tensor Analysis

• Wavelet theory

از شماره ١٩ کنون تا که م نماید مقاله چاپ به اقدام
و وپوس اس توسط مجله این است. رسیده چاپ به آن
نمایه ۴٠ حدود و Emerging Sources Citation Index (ISI)

هیئت کلیه از است. شده نمایه ، ISC جمله از معتبر بین الملل
و تکمیل تحصیالت دانشجویان کشور، سراسر اه های دانش علم
مجله، این بیشتر غنای جهت م شود دعوت عالقمند ران پژوهش
به مجله در چاپ و بررس جهت را خود ‐پژوهش علم مقاالت

فرمایند. ارسال http://scma.maragheh.ac.ir وبسایت آدرس
پاشائ فیروز

مراغه اه دانش در انجمن نماینده
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مالیر اه دانش

خیام عمر یم ح تولد سالروز مناسبت به مالیر اه دانش ریاض گروه
برنامه است، سال هر اردیبهشت ماه ٢٨ که ریاضیات روز و نیشابوری
به که بود گرفته نظر در ریاضیات» با آشت «هفته عنوان با مفصل
برنامه این اردیبشهت ماه، اواخر با رمضان مبارک ماه تقارن خاطر
در ١٣٩٨ اردیبشهت ماه ١١ چهارشنبه، ال اردیبهشت ٧ شنبه، از

گردید. برگزار مالیر اه دانش
آشنایی آن اصل هدف م آید، بر برنامه این نام از که همان گونه
برنامه هایی اساس این بر و بود ریاض دانش با دانشجویان عموم
مختلف های رشته از دانشجویان عموم برای که شد گرفته نظر در
و کاست ها با متناسب برنامه ر دی مهم اهداف باشد. داشته جذابیت
بین ریاضیات ترویج دانشجویان، آموزش علم فضای آسیب های
در علم نشاط و شور بردن باال انگیزه، ایجاد دانشجویان، عموم
بود. گروه علم کارهای به دانشجویان ترغیب و اه دانش فضای
به زیر در که بود مختلف قسمت های دارای هفته این برنامه های

م پردازیم. آنها گزارش

فکری مسابقات
و باشد ریاض با مرتبط که عموم مسابقه ی هفته این روز هر برای
شده گرفته نظر در کنند شرکت آن در بتوانند دانشجویان همه عالوه به
اتللو، مسابقه دومینو، مسابقه اجرا، روز ترتیب به مسابقات این بود.
سودکو مسابقه و ریاضیات معماهای مسابقه ، ریاض شهر مسابقه
قرار مالیر اه دانش دانشجویان نظیر کم استقبال مورد که بودند

گرفتند.
سومین برای که بود ریاض شهر مسابقه برنامه ها، این مهمترین
این شد. م برگزار مالیر اه دانش ساک شهید ورزش سالن در بار
اه دانش ریاض استادان از میرزاوزیری مجید دکتر توسط که مسابقه
جذاب و خاص قوانین با است، شده ابداع و طراح مشهد فردوس

گروه صورت به اصل عمل چهار سط در ریاضیات محتوای و خود
مسابقه این با مالیر اه دانش دانشجویان که آنجا از م شود. برگزار
آشنایی بود، شده برگزار ٩۶ و ٩۵ سال های در که قبل دوره دو در

از یری چشم و کم نظیر استقبال دوره این در بودند، کرده پیدا کامل
مشارکت با مسابقات این برگزاری است ذکر به الزم آمد. عمل به آن
اه دانش دانشجویان ریاض علم انجمن در دانشجویان صمیمانه

گرفت. صورت مختلف رشته های دانشجویان و مالیر

علم سمینارهای
برجسته و نام به استادان از دعوت هفته، این برنامه های از ر دی ی
سمینارهای ارائه به مالیر اه دانش در حضور با که بود کشور ریاض
گرفته، صورت هماهنگ های با بپردازند. تخصص و عموم

یاسم سیام دکتر علوم، فرهنگستان از تومانیان ردیچ م دکتر
عالمه اه دانش از ممقان جلوداری محمد دکتر و تهران اه دانش از
تومانیان دکتر متاسفانه که پذیرفتند را ریاض گروه دعوت طباطبایی
باشند. داشته حضور برنامه این در نتوانستند آمده پیش ل مش علت به
نظم «عدد درباره شنبه سه روز صبح تخصص سمینار در یاسم دکتر
جلوداری دکتر و زمینه این در تحقیقات آخرین و مامفورد» کاستلنوو‐
عصر کردند. صحبت « مال بازارهای ریاض «مبان درباره ممقان
«آجر درباره ممقان جلوداری دکتر ، عموم سمینار در نیز شنبه سه
را بی نهایت که «مردی درباره یاسم دکتر و صفحه» فرش های

یاسم دکتر عالوه به پرداختند. سخنران ایراد به م شناخت»
برنده دو بیرکار کوچار و میرزاخان مریم دکتر مرحوم زندگ به گریزی
وهای ال م توانند آنها کردند نشان خاطر و زدند فیلدز مدال ایران

آیند. حساب به کشور ریاض رشته دانشجویان برای خوبی

اساتید با مالیر اه دانش آمار و ریاض علوم ده دانش استادان جلسه
مدعو

در ریاض انجمن نمایندگان همایش نهمین در که پیشنهادی پیرو
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بر مبن مالیر اه دانش از مل دکتر توسط صنعت و علم اه دانش
اه های دانش در ایران ریاض انجمن مرکزی شورای اعضای حضور
مسائل پیرامون ایده ها و افکار تضارب و تبادل هدف با تر، کوچ

ریاض علوم ده دانش گرفت، صورت اه ها دانش پژوهش و آموزش
دکتر با صمیمانه جلسه ای و دانست غنیمت را آمده پیش فرصت آمار و

داد. ترتیب ممقان جلوداری دکتر و یاسم

پرداختند، خود معرف به ریاض گروه اعضای ابتدا جلسه این در
ریاض دکترای مقط وضعیت آسیب شناس به یاسم دکتر سپس

بردن باال را کنون دغدغه باالترین و پرداختند کشور اه های دانش در
با متأسفانه که دانستند مقط این در پژوهش و آموزش کیفیت

شدت به اخیر سال های در دکترا مقط در دانشجویان پذیرش افزایش
اه دانش در ایشان خود که تالش هایی به ادامه در است. دیده آسیب
دانشجوی پذیرش حیطه در معضالت بعض تا اند داده انجام تهران
اشاره شوند برطرف استادان ارتقای آئین نامه های و ریاض دکترای
انجمن فعالیت های به ممقان جلوداری دکتر نیز ادامه در کردند.
کشور علم وضیعت شناس آسیب در اخیر سال های در ایران ریاض
استادان فعالتر چه هر مشارکت و حضور و کردند اشاره ریاض زمینه در
گروه استادان سپس شدند. خواستار را کشور اه های دانش ریاض
خود آموزش و پژوهش دغدغه های بیان به مالیر اه دانش ریاض
دارند عهده به نیز را مالیر اه دانش ریاست که سایوند دکتر پرداختند.

ریاض رشته در دانشجو شدید کاهش مانند کمبودهایی و معضالت به
اه های دانش که کردند اشاره ارشد کارشناس و کارشناس مقط در
گریبان به دست آن با تهران اه های دانش از بیشتر مراتب به تر کوچ
رشته دانش آموختگان اشتغال نابسامان وضیعت همچنین هستند.

ریاض رشته انتخاب در دانش آموزان ردان روی اصل دلیل را ریاض
و آموزش وزارت و علوم وزارت توسط سریعتر چه هر باید که دانستند
کردند بیان استادان از بعض پایان در گیرد. قرار بررس مورد پرورش
و همسو کشور مختلف اه های دانش ریاض استادان دغدغه های که
برگزار منسجم تر و بیشتر جلسات چنین م طلبد این که است مشترک

آید. دست به کشور ریاض وضیعت ارتقای در عمل ثمرات تا شود

مل حسن
مالیر اه دانش در انجمن نماینده

دامغان اه ریاضدانش ده دانش آموزش معاونت به ظهوریان الهه دکتر خانم . ١
شدند. منصوب

ریاض گروه مدیر سمت به ثالث فرامرزی اسدالله دکتر آقای . ٢
شدند. منصوب

صالحیان بهزاد
دامغان اه دانش در انجمن نماینده
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بابل نوشیروان اه دانش

علم هیئت عضو آهنگر عبدالله زاده حسین دکتر آقای . ١
با را خود اری هم ١٣٩٠ سال از که پایه علوم  ده دانش
مرتبه از ١٣٩۶ سال آبان ماه در نموده اند، آغاز ریاض گروه
پرونده در ایشان یافتند. ارتقاء دانشیاری مرتبه به استادیاری

نمودند. ارائه پژوهش و علم مقاله ٣۵ ارتقاء
، ریاض گروه علم هیئت عضو باباخان عزیزاله دکتر آقای . ٢
عمل به انتخابات از پس اه، دانش مشورت شیوه نامه با مطابق
علوم پایه ده دانش رئیس سمت در ١٣٩٧ ماه آذر در آمده

شدند. ابقا و انتخاب

، ریاض گروه علم هیئت عضو عل پور محسن دکتر آقای . ٣
مدیر عنوان به ١٣٩٧ ماه آذر در مقررات و قوانین با مطابق

شدند. انتخاب سال دو مدت به گروه جدید

، ریاض گروه علم هیئت عضو بهروزی فر محمود دکتر آقای . ۴
هفته در علوم پایه ده دانش برتر ران پژوهش از ی عنوان به
که است ذکر به الزم شدند. معرف (١٣٩٧ ماه (آذر پژوهش
ایشان از اه دانش پژوهش محترم معاونت توسط مراسم ط

شد. ر تش و تقدیر

گذشته سال های روال طبق ،١٣٩٧ ماه آذر در پژوهش هفته . ۵
اه دانش در مختلف علم کارگاه های و سمینارها برگزاری با
توسط نرم افزاری کارگاه ی راستا، این در شد. برگزار
برای ، ریاض گروه علم هیئت عضو ریواز ساناز دکتر خانم

شد. برگزار دانشجویان

ریواز ساناز
بابل نوشیروان اه دانش در انجمن نماینده

خبر ارسال به دعوت
با که م کند دعوت صمیمانه اه ها) دانش در انجمن محترم نمایندگان (به ویژه انجمن اعضای کلیه از ایران ریاض انجمن خبرنامه
و آگه ها دیدگاه ها، ، خواندن نکات همایش ها، گزارش تألیف)، یا (ترجمه کوتاه جمالت مقاالت، ،( ترونی ال (ترجیحاً اخبار ارسال

کنند. کم کشور ریاض جامعه اطالعات اعتالی به تماس) تلفن و کامل نشان با (همراه newsletter@ims.ir نشان به …
شد. خواهد درج خبرنامه در نویسنده نام با همراه تصویب، از پس ارسال مقاالت و اخبار




