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 دانشگاه ها اخبار

مراغه اه دانش اخبار

(گرایش کاربردی ریاض دانشیار ری ش عل دکتر آقای . ١
سال پایه علوم ده دانش برتر ر پژوهش به عنوان آنالیزعددی)

شدند. برگزیده ١٣٩٩
محض ریاض استادیار پاشائ فیروز دکتر آقای علم مرتبه . ٢
ارتقاء دانشیاری به استادیاری از توپولوژی) و هندسه (گرایش

یافت.
(گرایش کاربردی ریاض دانشیار بزم سهراب دکتر آقای . ٣
منصوب پایه علوم ده دانش معاونت سمت به آنالیزعددی)

شدند.

کاربردی ریاض استادیار جهانگیری مهدی دکتر آقای . ۴
امور خدمات مدیریت سمت به عملیات) در تحقیق (گرایش

شدند. منصوب اه دانش دانشجویی

به جبر) (گرایش محض ریاض دانشیار شهباز لیال دکتر خانم . ۵
شدند. انتخاب ریاض گروه مدیریت سمت

(گرایش محض ریاض دانشیار عظیم محمدرضا دکتر آقای . ۶
اه دانش ارزیابی و نظارت گروه سرپرست سمت به آنالیز)

شدند. منصوب

پاشایی فیروز
مراغه اه دانش در ایران ریاض انجمن نماینده

گیالن اه دانش اخبار

پایان نامۀ از دفاع جلسۀ ، بین الملل تعامالت گسترش برای . ١
رشتۀ دانشجوی ، دوست الس مریم خانم ارشد کارشناس
فرایندهای «شبیه سازی عنوان با ، ریاض آمار گرایش در آمار
بهروز دکتر آقای راهنمایی با آن» کاربردهای و لیو نایقین
پروفسور از دعوت با و ریاض علوم ده دانش در اجارگاه و فتح

شد. برگزار چین کشور از برجسته استاد لیو١ بائودینگ
عضو المع ساناز دکتر خانم ریاضیات، جهان روز به مناسبت . ٢

عنوان با علم سخنران محض ریاض گروه علم هیئت

«A Generalization of Endomorphism Shift Maps»,

از طریق برزیل UFV اه دانش در ٩٩ آبان ٨ پنجشنبه روز در
نمودند. برگزار وبینار

١٣٩٩ سال در اه دانش فناوری و پژوهش هفتۀ اختتامیۀ مراسم . ٣
از تجلیل با و برگزیده ران پژوهش و اه دانش مدیران حضور با
دکتر مراسم این در داد. پایان خود کار به برتر ران پژوهش
رشته در اه دانش برتر ر پژوهش به عنوان ویه سال خجسته داود

آمد. به عمل تقدیر ایشان از و شد معرف ریاضیات
سوی از م ح ط و ریاض علوم دۀ دانش رئیس پیشنهاد به  . ۴
به سال دو مدت به جمالیان عل دکتر گیالن، اه دانش رئیس
منصوب ریاض علوم دۀ دانش کامپیوتر علوم گروه مدیر  سمت

شد.
ریاض انجمن رئیس ، مشرق جواد دکتر علم سخنران . ۵

٢٢ دوشنبه روز در الوال اه دانش علم هیئت عضو و کانادا
در مخاطبین از کم نظیری استقبال با و وبینار به صورت ٩٩ دی

شد. برگزار تقریب» «ماهیت عنوان با کشور سراسر
،١٣٩٩ اسفند ١٢ ال ۵ روزهای در ریاض علوم دۀ دانش . ۶
به صورت بورس ال تکنی و تابلوخوان تخصص کارگاه های

کرد. برگزار وبینار
م ح ط و ریاض علوم دۀ دانش رئیس پیشنهاد به بنا . ٧

مدت به سهله عباس دکتر گیالن، اه دانش رئیس سوی از
اه دانش محض ریاض گروه جدید مدیر سمت به  سال دو

شد. منصوب
از م ح ط و ریاض علوم ده دانش رئیس پیشنهاد به بنا . ٨
مدت به امین خواه حسین دکتر گیالن، اه دانش رئیس سوی
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اه دانش کاربردی ریاض گروه جدید مدیر سمت به سال دو
شد. منصوب

با گيالن اه دانش رياض علوم دۀ دانش محض رياض گروه . ٩
«معادالت سمينار پانزدهمين ايران رياض انجمن اری هم
١٨ ال ١۶ روزهای در را « دينامي سيستم های و ديفرانسيل

۶٩ سمينار اين در کرد. برگزار مجازی به صورت ١٣٩٩ اسفند
شد. انجام عموم سخنران ۴ و تخصص سخنران

یوسف شمس مرضیه
گیالن اه دانش در ایران ریاض انجمن نماینده

بابل نوشیروان صنعت اه دانش اخبار

به عنوان ، آگاه حمزه دکتر آقای و ریواز ساناز دکتر خانم . ١
(آذرماه پژوهش هفتۀ در علوم پایه دۀ دانش برتر ران پژوهش
دو این از مراسم ط که است گفتن شدند. معرف (١٣٩٩

شد. قدردان پژوهش محترم معاونت توسط ار هم
مرتبۀ از ١٣٩٩ پاییز در بهروزی فر محمود دکتر آقای . ٢

یافتند. ارتقا دانشیاری مرتبۀ به استادیاری
مشورت شیوه نامه با مطابق عبداله زاده، حسین دکتر آقای . ٣

مدت به ١٣٩٩ آذرماه در عمل آمده به انتخابات از پس اه، دانش
شدند. انتخاب علوم پایه دۀ دانش ریاست سمت به سال دو

مدیر سمت به ١٣٩٩ آذرماه در بهروزی فر، محمود دکتر آقای . ۴
شدند. انتخاب سال دو مدت به گروه جدید

به سال دو مدت به ١٣٩٩ دی ماه در ، آگاه حمزه دکتر آقای . ۵
شدند. منصوب علوم پایه دۀ دانش آموزش معاون سمت

گروه ١٣٩٩ اسفندماه در پی، عدد جهان روز مناسبت به . ۶
با « ریاض تفکر «هنرهای موضوع با وبیناری ریاض

علم هیئت عضو حسین گیو، حسین دکتر آقای سخنران
کرد. برگزار بلوچستان، و سیستان اه دانش ریاض گروه

ریواز ساناز
بابل نوشیروان صنعت اه دانش در ایران ریاض انجمن نماینده

الزهرا اه دانش اخبار

کامپیوتر علوم گروه مدیر سمت به خان تیموری پیام دکتر آقای . ١
شد. منصوب

رشته دانشجویان از ، فیم خدیجه خانم و مال روژین خانم . ٢
هشتم رتبۀ و شانزدهم رتبۀ کسب به موفق به ترتیب ، ریاض
١٣٩٩ سال در دانشجویی علم المپیاد پنجمین و بیست در

شدند.

ار هم به عنوان رمز)، و کد (گرایش نوروزی مهناز دکتر خانم . ٣
کرد. کار به شروع ده دانش کامپیوتر علوم گروه

با ١٣٩٩ آبان ٣ شنبه روز در آمار گروه آمارانۀ همایش هشتمین . ۴
مجازی صورت به لیورپول) اه (دانش آسا هیربد دکتر سخنران

گردید. برگزار

کارگاه دومین بیست و ریاض علوم دۀ دانش آمار گروه . ۵
١۶ ال ١۴ روزهای در را کاربردی تصادف فرایندهای
نفر ۶٠ حدود شرکت با و مجازی به صورت ١٣٩٩ بهمن
ریچارد از جمله مدعو سخنران ٨ رویداد، این در کرد. برگزار
ایی)، آمری اه (دانش نوالن٢ جان کلمبیا)، اه (دانش دیویس١
پوراحمدی محسن ان)، میشی ایالت اه (دانش ژیاوو٣ ییمین
احمدرضا و اتاوا) اه (دانش زارع پور محمود تگزاس)، اه (دانش

پرداختند. سخنران ایراد به کویت) اه (دانش سلطان
پارسیان احمد دکتر حضور با و آمار انجمن حمایت با آمار، گروه . ۶

زیر: به شرح ماشین یادگیری مدت کوتاه دوره
جوزدان جعفری محمد دکتر بهمن، ٣٠ ال ٢٨ ‐روزهای

مانیتوبا)؛ اه (دانش
بریتیش اه (دانش صفری عبدالله دکتر اسفند، ٨ و ٧ ‐روزهای

کلمبیا)؛
واترلو)، اه (دانش رمضان رضا دکتر اسفند، ١۵ و ١۴ ‐روزهای
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حدود و شد برگزار مجازی به صورت برنامه این کرد. برگزار
کردند. شرکت آن در نفر ۵٠٠

سمینار ششمین ١٣٩٩ اسفند ٢٠ و ١٩ روزهای در آمار گروه . ٧

شرکت با مجازی به صورت را آن  کاربردهای و مفصل نظریۀ
کرد. برگزار مختلف کشورهای از نفر ١٢۵

طاهری شهناز
الزهرا اه دانش در ایران ریاض انجمن نماینده

کرمان باهنر شهید اه دانش اخبار

دۀ دانش ریاست سمت به یعقوبی محمدعل دکتر آقای . ١
شدند. منصوب کرمان باهنر شهید اه دانش کامپیوتر و ریاض
اسفندماه در آقامالیی غالمرضا دکتر آقای جناب همچنین،

ریاض دۀ دانش پژوهش و آموزش معاون سمت به ١٣٩٩
شدند. منصوب کامپیوتر و

عمل به تجلیل افضل پور ویژۀ جایزۀ پانزدهمین برگزیدگان از . ٢
آقای و محمودیان عبادالله دکتر آقای از مراسم این در آمد.
و کشور ریاض برگزیدۀ استاد دو موالیی، محمدرضا دکتر

شد. تجلیل استان،

و ریاض دۀ دانش در زیر سخنران های پژوهش هفتۀ در . ٣
شد: برگزار کرمان باهنر شهید اه دانش کامپیوتر

نیشابور اه دانش از صالح سیدمهدی دکتر آقای •
برای پویا داشبورد ی «معرف عنوان تحت سخنران

سط در ١٩ کوید مدل بندی و آنالیز مصورسازی،
کردند. ارائه قاره ها» و جهان کشورهای

سخنران مریلند اه دانش از انجم شعاع امین دکتر آقای •
ارائه هوشمند» شهر ریاض «مدل های عنوان تحت

کردند.
سانترال اه دانش از فت ا لله زاده ابوالفضل دکتر آقای •
علوم با «آشنایی عنوان تحت سخنران فرانسه سوپل
ارائه آن» کاربردهای و مصنوع هوش مبنای بر داده

نمودند.
شریف صنعت اه دانش از جعفری امیر دکتر آقای •
م توان توپولوژی با ونه «چ عنوان تحت سخنران

نمودند. ارائه شمرد؟»
شریف صنعت اه دانش از تفاق مجتبی دکتر آقای •
ارائه کرونا» شیوع «مدل سازی عنوان تحت سخنران

نمودند.
به عنوان محبی حسین دکتر آقای از پژوهش هفتۀ در . ۴
و ریاض دۀ دانش و اه دانش برتر سوت پیش ر پژوهش
برومندسعید آرشام دکتر آقای همچنین، شد. تجلیل کامپیوتر
پایه، علوم گروه در کرمان استان برتر ر پژوهش به عنوان
ده دانش برتر ر پژوهش و اه دانش بین الملل برتر ر پژوهش
از به عالوه گرفتند. قرار تقدیر مورد کامپیوتر و ریاض
برتر ر پژوهش به عنوان نیز جاویدی مسعود محمد دکتر آقای
دانشجویی، بخش در شد. تجلیل کامپیوتر و ریاض دۀ دانش

ریاض دکترای دورۀ فارغ التحصیل رهجو میثم دکتر آقای از
شد. تقدیر برتر ر پژوهش به عنوان محض

نکویی رضا دکتر آقای و پاریزی سالم عباس دکتر آقای . ۵
کرمان باهنر شهید اه دانش آموزش نمونۀ استادان به عنوان

شدند. انتخاب

تاج الدین آزیتا
کرمان باهنر شهید اه دانش در ایران ریاض انجمن نماینده


