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دانشگاه ها اخبار
یزد اه دانش ریاض علوم ده دانش اخبار

انتشارات توسط دواز بیژن دکتر آقای بین الملل کتاب ششمین
شد منتشر اشپرینگر معتبر

اه دانش ریاض علوم ده دانش علم هیأت عضو دواز بیژن دکتر
از پس جبری، ابرساختارهای علم پیشروان و صاحب نظران از و یزد

زیر مشخصات با زبان انگلیس کتاب پن انتشار
Hyperring theory and applications, International Academic

Press, USA, 2008

Polygroup theory and related systems, World Scientific Pub-

lication, 2012

Fuzzy Algebraic Hyperstructures, Springer, 2015

Semihypergroup theory, Elsevier, 2016

A walk through weak hyperstructures, World Scientific,

2018

عنوان با را کتابی اخیراً
’Examples and Problems in Advanced Calculus :Real

Valued Functions’

از کتاب این رسانده اند. چاپ به Springer اشپرینگر انتشارات در
بخش در است. شده یل تش بخش سه از فصل هر و فصل ٧
بخش در است. شده مرور مرتبط قضایای و تعاریف فصل هر اول
باالخره و شده اند اثبات و بیان اصل مسئله های فصل، هر دوم

عنوان دو تحت تمرینات از مجموعه ای فصل هر سوم بخش در
کتاب است. شده آورده ل تر مش تمرینات و آسان تر تمرینات
در که مسائل و است شده حل مسئله ۵٠٠ از بیش بر مشتمل
در ایشان تدریس سال ها حاصل گرفته، قرار بحث مورد کتاب این
است شده سع مسائل انتخاب در و بوده (١) عموم ریاض درس
محتوای است ن مم گرچه باشند. آموزش و جالب ، چالش که
بدون اما باشد، باالتر مقداری (١) عموم ریاض سط از کتاب
دانشجویان برای به ویژه درس کم کتاب ی م تواند ش

ریاض جهان مسابقات در شرکت به دنیا تمام عالقمند و مستعد
زیادی عالقمندان کشور خارج و داخل در کتاب این مطمئناً و باشد
یافت: زیر لینک از توان م را بیشتر اطالعات کرد. خواهد پیدا

https://www.springer.com/gp/book/9789811595684

Algebraic Structures and Their Applications نشریه
،٢٠١٩ سال در وپوس اس اه پای در شدن ایندکس از پس (ASTA)
پمدر zbMATH ریاض اه داده ای پای در ایندکس اخذ به موفق

شد. آلمان کشور

مدیر و ریاض علوم ده دانش استاد علیخان سعید دکتر اعالم به بنا
جبری ساختارهای مجله نشریه این تحریریه) هیأت عضو (و مسئول
از است یزد اه دانش زبان انگلیس نشریه اولین که آن  کاربردهای و

علم درجه اخذ به موفق ١٣٩۵ اسفند در و کرد کار به آغاز ١٣٩٢ سال
است سال ی حدود شد، فناوری و تحقیقات علوم، وزارت از پژوهش
هم چنین است. شده نمایه وپوس اس جهان معتبر بسیار اه پای در که
اه های داده پای معتبرترین از ی که zbMATH اه داده پای تازگ به
دنیاست، در کاربردی و محض ریاضیات نشریات مقاالت بررس برای
کرده موافقت اه پای این در آن مقاالت و نشریه این کردن نمایه با

است.
علیخان سعید

یزد اه دانش در ایران ریاض انجمن نماینده
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٣٧ ١۶۴ ١۶٣و پیاپی شماره

مراغه اه دانش ریاض علوم ده دانش اخبار

مراغه اه دانش سهند ریاض آنالیز نشریه
Analysis” Mathematical in Communications Sahand“

صاحب با مراغه اه دانش ریاض گروه همت با ٢٠١۴ سال از
آقای جناب سردبیری و مسئول مدیر به و مراغه اه دانش امتیازی
دارابی دکتر از پس است. کرده فعالیت به شروع دارابی بیاض دکتر
و شدند عهده دار را نشریه سردبیری رحیم اصغر دکتر آقای جناب
تبریز سهند صنعت اه دانش از صادق ایلدار دکتر آقای جناب اخیراً
چاپ فصلنامه به صورت نشریه این گرفته اند. برعهده را مسئولیت این

است. رسیده چاپ به آن از شماره ٢٣ تاکنون و م شود
جمله از بین الملل نمایه ۴٠ از بیش اخذ به موفق نشریه این
وپوس اس و (٢٠١٧ سال (از Emerging Sources Citation Index

توسط نشریه این چاپ برای تالش در و است شده (٢٠١٩ سال (از
م باشد. الزویر و اشپرینگر مانند مؤسسات

عضو ١٢ و کشور داخل از تحریریه هیأت عضو ١١ نشریه این
به بزرگواران این اسام دارد. کشور از خارج از تحریریه هیأت
ایواز کریم دکتر از: است عبارت ایران کشور از الفبا حروف ترتیب
اه (دانش دارابی بیاض بناب)، اه (دانش پیری حسین تبریز)، اه (دانش
اه (دانش رنجبری اصغر مراغه)، اه (دانش رحیم اصغر مراغه)،
مراغه)، اه (دانش شهباز لیال مراغه)، اه (دانش ری ش عل تبریز)،

عظیم محمدرضا تبریز)، سهند صنعت اه (دانش صادق ایلدار
شهرام ،( اردبیل محقق اه (دانش نجات عباس مراغه)، اه (دانش
از: است عبارت کشور از خارج از و تبریز) پیام نور اه (دانش نجف زاده
Silvestru (آذربایجان)، Bilalov Bilal (اتریش)، Balazs Peter
Giuf- Sofia (فنالند)، Filali Mahmoud (استرالیا)، Dragomir
Poom ا)، آمری متحده (ایاالت Jorgensen Palle (ایتالیا)، frè
Mesiar Radko (ایتالیا)، Maugeri Antonino (تایلند)، Kumam
Srivastava Mohan Hari (صربستان)، Pap Endre ،( (اسلواک

(تایوان). Yao Jen-Chih (کانادا)،
پذیرش نرخ و م شود ارسال نشریه این به مقاله ٢٠٠ از بیش ساالنه
پذیرش برای الزم زمان متوسط و بوده درصد ٢۵ نشریه این در مقاله
و علم هیأت اعضای از است. ماه ۶ حدود نشریه این در مقاله
جهت را خود مقاالت م شود دعوت کشور سراسر دکتری دانشجویان

فرمایند. ارسال نشریه این در چاپ و بررس

پاشایی فیروز
مراغه اه دانش در ایران ریاض انجمن نماینده

صنعت اه دانش ریاض علوم ده دانش اخبار
تبریز سهند

دکتر ، فرض جواد دکتر آقایان اه دانش ممیزه هیأت موافقت با •
و میرزایی حنیف دکتر حاج پور، مجتبی دکتر مختاری، پیام
دانشیاری مرتبه به استادیاری مرتبه از باروق فهیمه دکتر خانم

یافتند. ارتقا
امیرکبیر صنعت اه دانش دانش آموخته مرادی سجاد دکتر آقای •
عملیات در تحقیق تخصص با علم هیأت عضو عنوان به

کردند. آغاز ریاض گروه با را خود اری هم
سخنران فلوریدا، ایالت اه دانش استاد فهیم آرش دکتر آقای •

هفته مناسبت به کژمنش ریاض نظریه موضوع با علم
نمودند. ارائه اه دانش LMS سامانه در پژوهش

مشهد، فردوس اه دانش استاد میرزاوزیری مجید دکتر آقای •
خالقیت آموزش و خالقانه آموزش موضوع با علم سخنران

نمودند. ارائه اه دانش LMSسامانه در
اه دانش در ١۴٠٢ سال در آن کاربردهای و خط جبر سمینار •

شد. خواهد برگزار تبریز سهند صنعت
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عنوان با بین الملل مجله •
Modern Mathematics and Physics: Theory and Applications

سردبیری با تبریز سهند صنعت اه دانش امتیازی صاحب با
شامل سال در جلد دو انتشار صورت به قنبری کاظم دکتر
و فیزی ، ریاض نوین های زمینه در تخصص مقاالت
های شاخه این با مرتبط کاربردی و ای رشته میان مباحث
ارجمند محققین از م شود. منتشر انگلیس زبان به علم
برای آید. م بعمل دعوت مجله این به مقاله ارسال برای
آدرس در واق مجله سایت وب به بیشتر اطالعات کسب

فرمایید. مراجعه mmp.sut.ac.ir

کردن سپری از بعد زاده، خلیل اصغر عل دکتر گرام ار هم •
فان دنیای ٩٩ سال در سال ۶١ سن در بیماری دوره ی

و ریاض آنالیز گرایش در ایشان تخصص گفتند. وداع را
نامه های پایان و دکتری رساله های که بود باناخ جبرهای
تألیف مورد چندین و کردند راهنمایی را زیادی ارشد کارشناس

است. مانده یادگار به ایشان از علم مقاالت و ترجمه و
آقای و یل تش ٩٧ سال از پایه علوم ده دانش در ریاض گروه •
شدند. انتخاب ریاض گروه مدیر عنوان به فرض جواد دکتر

اکبری فرشته
تبریز سهند صنعت اه دانش در ایران ریاض انجمن نماینده

گیالن اه دانش ریاض علوم ده دانش اخبار

در کاربردی ریاض گروه علم هیأت عضو باقریان دکتر خانم •
یافتند. ارتقا دانشیاری مرتبه به ٩٨ ماه آذر

کاربردی ریاض گروه علم هیأت کتابچ سعید دکتر آقای •
یافتند. ارتقا استادی مرتبه به ٩٨ ماه آذر در

توسط لیو، بایودینگ مؤلف رسم اجازه با نایقین نظریه کتاب •
اه دانش آمار گروه استاد واجارگاه فتح بهروز دکتر آقای
استاد حدیقه غفاری علیرضا دکتر آقای اری هم با گیالن
در و ترجمه تبریز مدن شهید اه دانش کاربردی ریاض گروه

گرفت. قرار عالقمندان دسترس
ا آمری دنور کلرادو اه دانش تمام استاد لودوی ولدان دکتر •

ریاض ده دانش در سخنران دو ایراد به ٩٨ ابان ٢٨ روز در
پرداختند. گیالن اه دانش

برنامه ریزی و آمار مل روز گرامیداشت همایش پنجمین •
اه دانش آمار (استاد طاهری محمود سید دکتر سخنران با

ریاض علوم ده دانش در ٩٨ آبان ١٣ دوشنبه روز در تهران)
شد. برگزار

پرورش و آموزش کل اداره با گیالن اه دانش تعامل همایش •
دانش آموزان آشنایی هدف با ماه بهمن ٧ دوشنبه روز استان
همچنین و شغل آینده و اه دانش رشته های و محیط با
اه دانش رشته های به دانش آموزان کردن عالقه مند و جذب
انجمن همت به علم انجمن های فعالیت های نیز و گیالن

علوم ده دانش مت ح تاالر در ریاض علوم ده دانش علم
مسئولین برخ حضور با که همایش این در شد. برگزار انسان

علم هیأت اعضای همچنین و پرورش و آموزش استان
موضوعات با سخنرانان هایی شد برگزار اه دانش مدیران و
، اه دانش رشته های نگری آینده و شناخت اه، دانش معرف
علوم بر متک جوانان پیشرفت های روش و کارآفرین
در گرفت. انجام جوان نسل نبوغ و اه دانش اکادمی
و معماری ، فن ده های دانش از دانش آموزان همایش، پایان

نمودند. بازدید انی م ده دانش اه های آزمایش
کاربردی ریاض گروه علم هیأت عضو امین خواه دکتر اقای •

یافتند. ارتقا استادی مرتبه به ریاض علوم ده دانش
عنوان با کاربردی ریاض گروه علم سخنران •

Topics in Sparse Recovery via Constrained

Optimization: Least Sparsity, Solution Uniqueness,

and Constrained Exact Recovery
در دکتری پسا محقق موسوی احمد سید دکتر آقای توسط
روز سوتا مینه اه دانش آن کاربردهای و ریاضیات مؤسسه

شد. برگزار google meet طریق از شهریور ٢٣ شنبه ی
گروه علم هیأت عضو ویه خجسته سال داود دکتر آقای •
دوره سومین برنده ریاض علوم ده دانش کاربردی ریاض

شد. رجبعل پور مهدی دکتر جایزه

یوسف شمس مرضیه
گیالن اه دانش در ایران ریاض انجمن نماینده


