خبرنامه انجمن ریاض

شماره پیاپی ١۶٧و ١۶٨

گزارش »يازدهمين سمينار

ایران

۴٧

اين سمينار شامل  ١۴سخنران

سخنران

هندسه و توپولوژی«

تخصص

 ۶٠دقيقهای۶٠ ،

عموم

 ٢٠دقيقهای و نمايش  ١٠مقاله بهصورت

پوستر بود كه به لطف بررس های دقيق كميتههای علم

و داوران

سمينار ،از كيفيت بسيار خوبی برخوردار بودند .همچنين موضوعات

مهدی شريفزاده ∗ )دبیر اجرایی سمینار(

ارائهشده در سخنران ها ،بهخصوص سخنران های عموم  ،تنوع

خوبی داشتند .برای يازدهمين سمينار هندسه و توپولوژی آقايان دكتر
اميدعل

شهن

كرمزاده ،دكتر ژوست اشنبورگ ) ١از آلمان( ،دكتر

امير اصغری )از انگلستان( و خانم دكتر شينو ين كائو )از آمري ا(،
٢

برای روز اول و آقايان دكتر رضا رضائيان ،دكتر مجيد گازر ،دكتر
وجتموف ميخايلوويچ ) ٣از روسيه همراه با هم ار و همسرشان خانم

دكتر وروني ا ايوانونا  ( ۴و دكتر لوبيشا كچيناك ) ۵از صربستان( ،برای
روز دوم و خانم دكتر سميه برجيان و آقايان دكتر عل

دكتر رضا سيدعل  ،دكتر عل

كمال نژاد و دكتر مهرداد شهشهان

)از آمري ا( ،برای روز سوم سخنران

هر روز ٢٠ ،سخنران

طاهریفر،

تخصص

عموم

ارائه دادند .همچنين

ارائه گرديد و در روز دوم  ١٠مقاله

بهصورت نمايش پوستر نمایش داده شد.

به لطف و ياری پروردگار و با حضور جمع از پژوهش ران ،استادان و

خدا را شاكريم كه اين سمينار بسيار مورد توجه شركتكنندگان

كشور و برخ دانش اهها و مؤسسات علم خارج از كشور ،يازدهمين

برگزاری سمينار و بعد از آن برای برگزاركنندگان ارسال شد و مایۀ

دانشجويان تحصيﻼت تكميل

دانش اهها و مراكز علم

سمينار هندسه و توپولوژی در تاريخ  ٢٩ال

و پژوهش

 ٣١تيرماه  ،١۴٠٠در

دانش اه ياسوج برگزار گرديد .به دليل شيوع ويروس كرونا ،اين

سمينار به صورت مجازی برگزار شد و دانش اه ياسوج نتوانست به
صورت حضوری ميزبان شركتكنندگان سمينار باشد.

قرار گرفت .گواه اين امر پيامهای محبتآميزی است كه در طول
مباهات و افتخار برگزاركنندگان گرديد .به اميد برگزاری همايشهای
پربارتر در آينده و سربلندی جامعه رياض
∗

كشور.

دانش اه یاسوج

حق عضويت حقوق دانش اهها و مؤسسات آموزش عال در دوره مهر  ١۴٠٠ال مهر  ١۴٠١مبل
 ٣٠/٠٠٠/٠٠٠ريال و حق اشتراك كتابخانهها  ١٠/٠٠٠/٠٠٠ريال م باشد.
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