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 دانشگاه ها اخبار

یزد اه دانش اخبار

پراستناد ر پژوهش به عنوان دواز بیژن دکتر معرف
ی درصد زمرۀ در دواز بیژن دکتر آقای نام ، متوال سال چندمین برای
اه دانش فناوری و پژوهش معاون گرفت. قرار پراستناد ران پژوهش
علم پایش و (ISC) علوم استنادی موسسۀ اعالم طبق گفت: یزد
دۀ دانش استاد دواز، بیژن دکتر میالدی، ٢٠٢١ سال برای فناوری و
پراستناد ران پژوهش ی درصدبرتر زمرۀ در یزد اه دانش ریاض علوم
انتخاب اینکه بیان با وی گرفت. قرار ایران علم ان نخب و

موضوع حوزه های در ایران پراستناد ران پژوهش برتر ی درصد
براساس موسسه این داشت: اظهار م گیرد، صورت علوم مختلف
WOS و ESI اه پای دو از مستخرج داده های روی بر پردازش هایی
کرده استخراج و شناسایی را اسام این پیشرفته، روش شناس با و

است.

گوهرشادی کفشدار امیر

یزد اه دانش ریاض دانش آموختۀ افتخارآفرین
دکترای پایان نامۀ بهترین جایزۀ برندۀ یزد، اه دانش دانش آموختۀ
شد. کامپیوتری سیستم های و برنامه نویس زبان های اروپایی انجمن
و برنامه نویس زبان های اروپایی انجمن ،١۴٠٠ دی ٢٠ دوشنبه، روز
خود دکترای پایان نامۀ بهترین مسابقۀ نتایج کامپیوتری١، سیستم های

گوهرشادی کفشدار امیر آقای پایان نامۀ به امسال جایزۀ کرد. اعالم را
استاتی تحلیل در جبری هندسۀ و پارامتری «پیشرفت های عنوان با

آقای گرفت. تعلق اتریش٢، فناوری و علم انستیتوی از برنامه ها»
در را خود کارشناس مقط ١٣٩۴ و ١٣٩٣ سال های در گوهرشادی
است برده پایان به یزد اه دانش در ریاض و کامپیوتر علوم رشته های
استادیار عنوان به اتریش، کشور در دکتری مقط گذراندن از پس و
ادامه خود پژوهش کار به هنگ کنگ٣ فناوری و علوم اه دانش در

م دهد.
سیستم های و برنامه نویس زبان های اروپایی انجمن گزارش به
همه ساله است، شده تأسیس ٢٠١٠ سال در که جایزه این کامپیوتری،
تأثیرگذارترین و نوآورانه ترین که م شود اهدا پایان نامه ای نویسندۀ به
سیستم های و برنامه نویس زبان های پژوهش زمینۀ در را نقش
در عال کارهای معرف جایزه، هدف است. داشته کامپیوتری
در رقابت ایجاد و برندگان تعال و پیشرفت به کم حوزه، این
کمیتۀ ی توسط جایزه، برندۀ است. دکتری دانشجویان بین
سراسر اه های دانش در رشته این برتر اساتید از ل متش بین الملل
میزان از: عبارتند انتخاب معیارهای برخ م شود. انتخاب جهان
پایان نامۀ داوری، کمیتۀ نوشتار. کیفیت و علم تأثیرگذاری نوآوری،
به عنوان را آن و خواند برجسته» اثر «ی را گوهرشادی آقای
برگزید. مختلف اه های دانش از نامزد صدها میان در پایان نامه برترین

بودند: شرح بدین کمیته اعضای گزارش های از بخش هایی
و تحلیل روش های از وسیع طیف پایان نامه این . ١
نوین ردهایی روی از استفاده با را برنامه ها درست سنج
جدید دیدگاه ی پایان نامه فصل هر م کند. بررس
و م دهد ارائه برنامه ها درست سنج برای /جبری هندس

م آورد. به دست قابل توجه نتایج
استفاده با را مرتبط مسائل از بزرگ دستۀ نویسنده، . ٢
همچنین و کرده تحلیل ریاض نابدیه ارهای راه از

م دهد. ارائه دقیق پیچیدگ تحلیل های
مطالب، گستردگ نظر از هم و عمق نظر از هم پایان نامه این . ٣

است. یر چشم بسیار
این همۀ ه بل است، آمده به دست  جدیدی نظری نتایج نه تنها . ۴

شده اند. ثابت نیز عمل آزمایش های با نتایج
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به نسبت قابل توجه و بزرگ بهبودهای پایان نامه این . ۵
برنامه ها تحلیل در پیش ازاین تکنولوژی های پیشرفته ترین

است. آورده به دست 
هستند جالب توجه و عال پایان نامه این در به دست آمده نتایج . ۶

شده اند. منتشر رشته ژورنال های و کنفرانس ها بهترین در و

علیخان سعید
یزد اه دانش در ایران ریاض انجمن نمایندۀ

اهواز چمران شهید اه دانش اخبار

استاد کرم زاده، پروفسور سخنران ١۴٠٠ آبان ١٠ تاریخ در
دۀ دانش اری هم با ریاضیات ماندگار چهرۀ و چمران شهید اه دانش
این سخنران نخستین شد. برگزار اهواز ریاضیات خانۀ و ریاض علوم

دم دست «نتایج موضوع با وب نشست قالب در ریاضیات ماندگار چهرۀ
شد. برگزار « ریاض در فوری و

سخنران های گذشته در اینکه به اشاره با نشست این در ایشان
است، داشته آن، فهمیدن با ریاض یادگیری تفاوت موضوع با متعددی
نوشت، مقاله م توان آن، فهمیدن لزوماً نه ، ریاض یادگیری با گفت:
یا دودرصد فهرست در و کرد کسب را تمام استاد و دانشیاری مدارج
را ریاض دانش نوع این گرفت . قرار جهان برتر دانشمندان ی درصد

ریاض که حال در کرد. منتقل افراد از معدودی تعداد به م توان تنها
م توان و بوده دسترس در همیشه که است ازنتایج دسته آن ، واقع

گذاشت. اشتراک به ران دی و معلم دانش آموز، میلیون ها با را آن
آموزش درست به اگر پایین سنین با دانش آموزانِ افزود: وی
تراز ریاض دانان که ذارند ب بحث به را موضوعات م توانند ببینند،

کاف دادند: ادامه ایشان هستند. عاجز آن به پاس از نیز دنیا اول
نتایج از و کند مطرح عالقه و عشق با را موضوعات معلم، است

ماندگار چهرۀ کرمزاده، پروفسور دارند. ساده ای بیان که ببرد نام
که است ایران ریاض جامعۀ محبوب شخصیت های از ی و ریاض
عموم سازی و کشور ریاض اعتالی صرف را خود عمر از نیم قرن
ترویج جایزۀ ١٣٨٣ درسال دلیل همین به که کرده علم از حوزه این
زیادی بسیار عموم سخنران های وی شد. اعطا ایشان به علم
سخنران های در که داشته مختلف کنفرانس های و درهمایش ها

ریاض علم یادگیری بین فرق که است کرده تالش بیشتر اخیرش
نماید. شفاف را دوستان ریاض برای ریاض مسائل عمیق درک و
استقبال با شد، برگزار مجازی کانال سه طریق از که وب نشست این

ریاض به از عالقه مندان زیادی تعداد و شد، روبرو مخاطبان بی سابقه
کردند. شرکت نشست وب این در ایشان، سخنران هایِ و

کوچ شوشتری بهناز دکتر یاد زنده

اوست سوی به همه بازگشت
اهواز چمران شهید اه دانش کامپیوتر و ریاض علوم دۀ دانش متاسفانه
خانم زنده یاد داد. دست از را خود دلسوز و فعال اران هم از ر دی ی
و مسئولیت پذیر پرتالش، صبور، فردی کوچ شوشتری، بهناز دکتر
خطاب خود فرزندان را خود دانشجویان همیشه که بود خود کار عاشق
آخرین تا و بود قائل آنان برای بسیاری اهمیت و ارزش و م کرد
وی نکشید. دست تدریس به خود عشق از توانست، که لحظه ای
را فان دار ١۴٠٠ سال آذرماه در بیماری، رن تحمل سال چند از پس

. گرام یادش و شاد روحش گفت. وداع
نامداری مهرداد
اهواز چمران شهید اه دانش در ایران ریاض انجمن نمایندۀ
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گیالن اه دانش اخبار

معاونت و خیرین بنیاد به همت و دانشجو روز به مناسبت . ١
جایزۀ دورۀ سومین برگزیدگان از گیالن، اه دانش آموزش
این در شد. تقدیر گیالن اه های دانش در ابریشم چیان دکتر

کارشناس ، کارشناس مقاط دانشجویان از نفر شش دوره
جایزه دریافت به موفق ریاض علوم دۀ دانش از دکتری و ارشد

شدند.
سمینار ١٢ کنار در ،١۴٠٠ آذر در اه دانش پژوهش هفتۀ در . ٢
نامه، پایان نگارش اصول آموزش کارگاه های دانشجویی،
Word نرم افزار با آشنایی و زی پرشین افزار نرم با کار نحوۀ

دکتر حق گزار، صمیم حسین دکتر آقایان توسط به ترتیب
شد. برگزار علوی سیدجواد دکتر و عباس احمد

گروه علم هیئت عضو حق گزار، صمیم حسین دکتر آقای . ٣
نائل بازنشستگ افتخار به ، ریاض علوم ده دانش رئیس و آمار

شد.

اسماعیل دکتر آقای اه، دانش سرپرست سوی از م ح ط . ۴
ریاست به محض ریاض گروه علم هیئت عضو عزیزپور،

شد. منصوب گیالن اه دانش ریاض علوم دۀ دانش

شمس یوسف مرضیه
گیالن اه دانش در ایران ریاض انجمن نمایندۀ

مالیر اه دانش اخبار

عموم آشنایی هدف با جامعه» و «ریاضیات وبینارهای سلسله
گروه در مل حسن دکتر پیشنهاد با ، ریاض جهان با مخاطبین

ریاض دانشجویی علم انجمن اری هم با و مالیر اه دانش ریاض
وبینارها، این اصل هدف است. گرفته ل ش ماهانه به صورت «خیام»
معلمان، ، ریاض استادان آن، مخاطب و است ریاضیات ترویج
به صورت وبینارها است. شده گرفته در نظر دانش آموزان و دانشجویان
و تجربه از شده تالش و تعریف جذاب و متنوع موضوعات با عموم
ترویج زمینۀ در که نخبه ای افراد و کشور ریاض نامدار استادان دانش
استفاد ۀ برای وبینارها فیلم شود. استفاده هستند، فعال ریاضیات
بارگذاری آپارات اه وب در وبینار برگزاری از پس بالفاصله عموم،
فهرست زیر در است. مشاهده قابل ساده جستجوی ی با که م شود
زمان به ترتیب سخنران شان عنوان و اه دانش نام به همراه سخنرانان

است. شده آورده برگزاری،

ریاض علوم انداز چشم شیراز، اه دانش ، عبدالله فرشید دکتر ✓
حاضر؛ قرن در

اعداد مشهد، فردوس اه دانش میرزاوزیری، مجید دکتر ✓
خوشبخت؛

نقش اهواز، چمران شهید اه دانش کرمزاده، شهن امیدعل دکتر ✓

ریاضیات؛ در زنان
ریاض دان عمرخیام، یم ح تهران، اه دانش باقری، محمد دکتر ✓

شاعر؛
در جبرخط کاربرد شیراز، اه دانش ، عبدالله فرشید دکتر ✓

گوگل١؛ رتبه بندی
ریاض کانادا، کنکوردیا٢ اه دانش دکترای دانشجوی ، بداغ آرزو ✓

است؛ علم زبان
کانادا، دالهاوزی٣ اه دانش آمار دکترای دانشجوی امیریان، محمد ✓

ریاضیات. کم به پیرامون دنیای از بهتر شناخت

و معلمان دانشجویان، ، ریاض جامعۀ سوی از وبینارها این همۀ
خانم که است ذکر به الزم گرفت. قرار استقبال مورد دانش آموزان

مقط ریاض دانش آموختگان از امیریان محمد آقای و بداغ آرزو
مقط در کانادا در حاضر حال در و بوده اند مالیر اه دانش کارشناس
ریاض دکترای دانشجوی دو هستند. تحصیل به مشغول دکترا

برگزاری در رضایی حامد آقای و معین مینا خانم مالیر، اه دانش
وبینارها این دارند. و داشته ارزنده ای و ستودن مشارکت وبینارها،

داشت. خواهد ادامه خود، قوت به نیز ١۴٠١ سال در

مل حسن
مالیر اه دانش در ایران ریاض انجمن نمایندۀ
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سهند صنعت اه دانش اخبار

پايۀ علوم دۀ دانش رياست به عنوان صادق ايلدار دکتر آقای . ١
شد. منصوب و انتخاب ١٣٩٩/۶/٢٠ تاريخ در مهندس

مدير سمت به ١٣٩٩ شهريور ماه از عل زاده بهروز دکتر آقای . ٢
شد. منصوب اه دانش اداری تحول و بودجه برنامه،

در تحقيق گروه علم هيئت عضو عل زاده بهروز دکتر آقای . ٣
يافت. ارتقا استادی مرتبۀ به ١۴٠٠ ارديبهشت ١١ از عمليات
مدیریت مسئوليت ١٣٩٩ دی ماه از که فرض جواد دکتر آقای . ۴
سمت به ١۴٠٠ مردادماه در داشتند، برعهده را ریاض گروه

شد. منصوب اه دانش ارتباطات و اطالعات فناوری مدير
تاريخ در رياض گروه مدير به عنوان مختاری پيام دکتر آقای . ۵

شد. تعيين ١۴٠٠/۶/٢١
اری هم با مراسم رياضيات دهۀ گراميداشت به مناسبت . ۶
در فيزي و رياض علم انجمن و پايه علوم دۀ دانش
در شد. برگزار LMS سامانۀ در ١۴٠٠ آبان ماه پنجم تاريخ
دکتر آقای ده، دانش رياست سخنان از پس مراسم، اين
مختاری، پیام دکتر آقای رياض گروه مدير و صادق ايلدار
و قلب پزش مرکز وابسته محقق رنجبر سعيد دکتر آقای

ی هلند ماستريخت اه دانش ماستريخت١ بيمارستان عروق
علوم، ساير در ابداع و کشف «رياضيات: عنوان با سخنران

نمود. ايراد « مهندس و کامپيوتر ، پزش ، فيزي

اری هم با مراسم پژوهش هفتۀ گراميداشت به مناسبت . ٧
سامانه در فيزي و رياض علم انجمن و پايه علوم دۀ دانش
که مراسم این در گرديد. برگزار ١۴٠٠/٩/٢۴ تاريخ در LMS
پس بود، همراه اه دانش اساتید و دانشجویان خوب استقبال با
و صادق ايلدار دکتر آقای ده، دانش ریاست خوشامدگویی از
زهرا دکتر خانم مختاری، پيام دکتر آقای ، ریاض گروه مدیر
عنوان تحت سخنران ی ، بهشت شهید اه دانش استاد گویا،

اه دانش ریاض پژوهش های بر ١٩ کوید همه گیری «تاثیر
سؤاالت به گویا دکتر خانم ادامه، در نمود. ايراد ایران» در

دادند. پاس زمينه اين در اساتید و دانشجویان

برتر فناوران و ران پژوهش از تقدير و پژوهش هفتۀ مراسم در . ٨
زاده عل بهروز دکتر آقای ،١۴٠٠ دی ٨ تاريخ در اه دانش

معرف و انتخاب پايه علوم دۀ دانش برتر ر پژوهش به عنوان
شد.

آن کاربردهای و بازی «نظریه عنوان تحت سخنران ی . ٩
دکتر توسط « زیست و اجتماع ، سیاس اقتصادی، علوم در
سامانه در امیرکبیر اه دانش علم هیئت عضو صلوات عرفان

گردید. برگزار ١۴٠٠/١٠/٢٣ تاريخ در LMS

باروق فهیمه
سهند صنعت اه دانش در ایران ریاض انجمن نمایندۀ
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