
ایران» جبر سمینار هفتمین و «بیست گزارش
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سمینار پوستر

به صورت ،١۴٠٠ اسفندماه ١٩ و ١٨ روزهای در فارس خلیج دانشگاه دادۀ علوم و هوشمند سیستم های مهندسی دانشکدۀ

٧۶ تعداد سمینار، دبیرخانۀ توسط دریافت شده مقالۀ ١٣٠ تعداد از بود. ایران جبر سمینار هفتمین و بیست میزبان مجازی

سخنرانی ۵ ارائۀ به عالوه، شد. پذیرفته پوستر، به صورت ارائه برای مقاله ١۶ تعداد و (سخنرانی) شفاهی ارائۀ برای مقاله

بود. سمینار این برنامه های دیگر از میزگرد، یک و آموزشی کارگاه یک برگزاری کلیدی،

سمینار در کنندگان شرکت از جمعی

دانشگاه از ریزوی١ سید طارق دکتر آقای تهران، دانشگاه از درفشه محمدرضا دکتر آقای سمینار این کلیدی سخنرانان

والدیس دکتر آقای روسیه، سنتپترزبورگ در استکلف ریاضی انستیتو از پونومارنکو٢ ایلیا دکتر آقای آمریکا، اوهایو ایالتی
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سخنرانی های عناوین بودند. هندوستان تزپور دانشگاه از ناث٢ کانتی  راجات دکتر آقای و استونی تارتو دانشگاه از الن١

می کنید: مشاهده زیر در را شده ارائه کلیدی

1. Mohammad Reza Darafsheh, On rational irreducible characters of finite groups,

2. Syed Tariq Rizvi, Continues module hulls,

3. Ilia Ponomarenko, The 3-closure of a solvable permutation group is solvable,

4. Valdis Laan, Morita equivalence of finite semigroups,

5. Rajat Kanti Nath, Commuting and non-commuting graph of finite groups and their extensions.

کارگاه یک دوم روز در و چالش ها» و فرصت ها «جبر: عنوان با میزگردی اول روز در سمینار، برنامه های ادامۀ در

نرم افزار با «آشنایی عنوان با کاشان، دانشگاه ریاضی علوم دانشکده استاد اشرفی، علیرضا سید دکتر آقای توسط آموزشی

گرفت. قرار شرکت کنندگان استقبال و توجه مورد که شد برگزار «Sage

برگزیدۀ مقاالت شد مقرر و است ٧ - ٠٠٢٢٠۶٨۴٢ اختصاری شماره با ملی سطح در ISC نمایۀ دارای سمینار این

نشریۀ در داوری، مراحل طی از بعد سمینار،

Mathematics Interdisciplinary Research

یابند. انتشار است، کاشان دانشگاه انتشارات از که

اسالم، جهان علوم استنادی پایگاه ایران، ریاضی انجمن فارس، خلیج دانشگاه حمایت های از سمینار این برگزاری در

بدین وسیله که شد برده بهره  داده، علوم و هوشمند سیستم های مهندسی دانشکدۀ گران قدر دانشجویان و کارکنان تجارت، بانک

می داریم. تقدیم ایشان خدمت را خود قدردانی و سپاس مراتب
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