
ایران ریاض انجمن خبرنامه
١۴٠٠ تابستان و بهار ۵٠

دانشگاهها اخبار

گیالن اه دانش اخبار

های سخنران ١۴٠٠ سال اول نیمۀ و ١٣٩٩ سال دوم نیمۀ در .١

ریاض علوم دۀ دانش در برخط بهصورت زیر تخصص

شد: برگزار گیالن اه دانش

عنوانِ امیرکبیر، صنعت اه دانش ، صلوات عرفان دکتر •

سخنران
«Constrained the optimal transport: how to

measure the dirt under the carpet»;

عنوانِ کانادا، الوال اه دانش ، مشرق جواد دکتر •

سخنران
«The essence of approximation»;

سخنران عنوانِ ، بهشت شهید اه دانش گویا، زهرا دکتر •

رياض ارزشيابی و تدريس برای زين جاي «روشهای

مجازی»؛ آموزش در اه دانش

سخنران عنوانِ گیالن، اه دانش اکبری، محمد دکتر •

»؛ استون‐چ «فشردهسازی

سخنران عنوانِ گیالن، اه دانش ، المع ساناز دکتر •

و اتومورفيسمها برای جا تغيير «نگاشت

اندومورفيسمها»؛

عنوانِ گیالن، اه دانش ، یوسف شمس مرضیه دکتر •

سخنران
«On the Fourier type algebras»;

سخنران عنوانِ گیالن، اه دانش بحیرایی، پیام دکتر •

کویورها»؛ نمایشهای رسته روی مدول «ساختارهای

سخنران عنوانِ گیالن، اه دانش ندری، اس صادق دکتر •

«Introduction to Scikit-learn library»;

عنوانِ گیالن، اه دانش طباطبایی، سیدامیرحسین دکتر •

سخنران

«Introduction to deep learning»;

سخنران عنوانِ فرانسه، متو اه دانش سایت١، ال دکتر •

«A apectral prespective on the local interaction

between wind and waves»;

عنوانِ لنکستر، اه دانش ، بزرگچنان آرش دکتر •

سخنران
«Computation offloading in edge computing

scenarios: challenges and solutions»;

عنوانِ حرفهای، و فن اه دانش وری، ش ریتا دکتر •

سخنران

دادهها»؛ پوشش تحليل بنيادی «مفاهيم

مؤسسۀ و هایدلبرگ اه دانش ، مالوردیخان کارن دکتر •

سخنران عنوانِ آلمان، ماکسپالنک
«Applied time series analysis»;

عنوانِ مدرس، تربیت اه دانش مترجم، کیومرث دکتر •

سخنران
«Applied survival analysis»;

عنوانِ ، استون تالین اه دانش نورتا٢، ساندر ال دکتر •

سخنران
«Blockchain for secure IOT»;

فروردین از طباطبایی آیتاللّهاصفهان سیدامیرحسین دکتر .٢

کامپیوتر علوم گروه به علم هیئت عضو عنوان به ١۴٠٠

شدند. اضافه

مصادف ،١۴٠٠ اردیبهشتماه در ریاضیات در زنان روز مراسم .٣

دۀ دانش در ، میرزاخان مریم پروفسور زندهیاد تولد سالروز با

احمدیدستجردی داود دکتر جذاب سخنران با ریاض علوم

با و میرزاخان مریم پدر ، میرزاخان مهندس صدای پخش و

شد. برگزار عالقهمندان خوب استقبال

شمسیوسف مرضیه

گیالن اه دانش در ایران ریاض انجمن نمایندۀ
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
۵١ ١۶٨ ١۶٧و پیاپی شماره

بابل نوشیروان صنعت اه دانش اخبار

زندهیاد مناسبتزادروز به ١۴٠٠ اردیبهشتماه در ریاض گروه .١

به اقدام ریاضیات، در زنان جهان روز و میرزاخان مریم

«ریاضیات عنوان با مجازی بهصورت سخنران ی برگزاری

اینسخنران نمود. آن» نقشزناندر و معاصر دوران در ایران

ریاض گروه هیئتعلم عضو صفاپور احمد دکتر آقای توسط

شد. ارائه ( (ع رفسنجان عصر ول اه دانش

جلسهایمجازیتحتعنوان«گپوگفت ،١۴٠٠ خردادماه در .٢

و زیسته تجربۀ یاره‐ تق دکتر خانم سرکار با دوستانه

دکتر خانم اری هم با ریاض گروه توسط آینده» چشمانداز

شد. برگزار تهران اه دانش علم هیئت عضو یاره تق فتانه

خود نشریۀ شماره نخستین ریاض دانشجویی علم انجمن .٣

خادملو سمیه دکتر خانم اری هم با را «نگاشت» عنوان تحت

نمود. منتشر تابستان١۴٠٠ در ریاض گروه هیئتعلم عضو

ریواز ساناز

بابل نوشیروان صنعت اه دانش در ایران ریاض انجمن نمایندۀ

خوارزم اه دانش اخبار

ده دانش ریاض گروه مدیر عنوان به محمدی مریم دکتر خانم .١

شدند. منصوب

امیرحسینصنعتپور، دکتر آقایان شیرینفوالدیو دکتر خانم .٢

یافتند. ارتقا دانشیاری مرتبۀ به پناهبهحق بردیا و عرف رضا

و نظریه داده: توپولوژی تحلیل بر «مقدمهای کتابهای .٣

دکتر خانم توسط « مقدمات دیفرانسیل «هندسه و رد» روی

(و ده، دانش ریاض گروه علم هیئت اعضای از ، الیاس نیره

اه دانش و تفرش اه دانش انتشارات توسط بهترتیب اران) هم

رسید. چاپ به امیرکبیر صنعت

گروه علم هیئت اعضای از پناهبهحق، بردیا دکتر آقای .۴

به مطالعات فرصت دورۀ جهت ١۴٠٠ مردادماه از ، ریاض

شدند. اعزام سوئیس کشور نوشاتل اه دانش

جهانگیری مریم

خوارزم اه دانش در ایران ریاض انجمن نمایندۀ

مراغه اه دانش اخبار

گروه علم هیئت عضو مهدیزاده محمد دکتر علم مرتبۀ .١

ارتقا استادی به دانشیاری از عددی) تخصصآنالیز (با ریاض

یافت.

ریاض گروه علم هیئت ریعضو ش عل دکتر علم مرتبۀ .٢

یافت. ارتقا استادی به دانشیاری از عددی) آنالیز تخصص (با

پاشایی فیروز

مراغه اه دانش در ایران ریاض انجمن نمایندۀ

الزهرا اه دانش اخبار

ریاضیات دهۀ مناسبت به الزهرا اه دانش ریاض گروه .١

عنوان با سخنران میزبان ١۴٠٠ آبان ١١ سهشنبه روز

«Dynamical billiards and their applications»

بود. عطارچ حسن دکتر آقای توسط

طاهری شهناز

الزهرا اه دانش در ایران ریاض انجمن نمایندۀ


