
ایران ریاض انجمن خبرنامه
٢٣ ١٧٠ ١۶٩و پیاپی شماره

باشیم. داشته را سپاس
محترم اعضای انجمن، نشریات محترم سردبیران از همچنین،
اعضای انجمن، جوایز مسئولین نشریات، این تحریریه های هیئت
محترم اعضای بانوان، کمیتۀ محترم دبیر جوایز، امنای هیئت
اعضای و تخصص سمینارهای و کنفرانس ها دبیران بانوان، کمیتۀ
تمام دوره این طول در که سمینارها و کنفرانس ها علم کمیته های
انجمن ارتقای و محوله وظایف انجام جهت در را خود تالش های

انجمن اجرایی شورای با را همدل و اری هم نهایت و بردند به کار
عزیزان این زحمات حاصل پیشرفت ها، تمام که به طوری داشتند
آقای جناب از همچنین، باشیم. داشته را سپاس و ر تش نهایت است،
اری هم که علوم فرهنگستان ریاضیات شاخۀ رئیس تومانیان دکتر

زاریم. سپاس داشتنند، ریاض انجمن با مستمری

س ام دوره ایران ریاض انجمن ∗رئیس

اتحادیه عضو سازمان های به (IMU) ریاضیات بین الملل اتحادیۀ دبیرکل پیام
هولدِن∗ ه هل

، گرام اران هم
مراسم ٩۶٠٠ از بیش با (IDM 2022) ریاضیات جهان روز سومین
برانگیخت. را جهان اشتیاق کشور، ٩٠ دست کم در اعالم شده
عکس ٣٢٠٠ م کند» متحد «ریاضیات عکس پویش همچنین
درآمد. نمایش به برخط اه های نمایش در نمونه صدها که کرد دریافت
بیش ریاضیات جهان روز ساعتۀ ۴٨ زندۀ پوشش ٢٠٢٢ مارس ١۴ در
مراسم ی مارس ١۴ در کرد. جذب به خود را ویژه کاربر ٣٢٠٠٠ از
نشست هایی با م کند» متحد «ریاضیات شعار با زنده مجازی جهان
به ترتیب اسپانیایی و فرانسوی، ، انگلیس ، پرتغال عربی، زبان های به

شد. برگزار بازدیدکننده ٧٠٨ و ،۴۵۴ ،۵۴٣۴ ،٢٣٧۴ ،٨٩٨ جذب با
٢٠٢٣ ریاضیاتِ جهان روز شعار دربارۀ تصمیم گیری زمان اکنون

جهان روز شعار مورد در پیشنهادات برای فراخوان اینک است.
مورد در پیشنهادات است. برقرار ٢٠٢٢ م ماه ٣١ مهلت با ریاضیات

به ایمیل طریق از م تواند کوتاه، تفسیری و توجیه به همراه شعار،
شعارهای که است ذکر شایان شود. ارسال idm@mathunion.org
به صورت ترتیب به ٢٠٢٢ و ،٢٠٢١ ،٢٠٢٠ ریاضیاتِ جهان روز
«ریاضیات و بهتر»، جهان برای «ریاضیات همه جا»، در «ریاضیات
از سازیم مطل را شما م دانیم الزم ضمن، در بود. م کند» متحد
بنیان گذارِ شرکای از ی (IMU) ریاضیات بین الملل اتحادیۀ اینکه
(IYBSSD ٢٠٢٢ پایدارِ پیشرفت برای پایه علوم بین الملل سال
٢٠٢١ دسامبر در ملل سازمان عموم مجم توسط که است 2022)
خواهد برگزار ٢٠٢٢ ژوئیۀ ٨ در IYBSSD 2022 افتتاحیۀ شد. اعالم
قرار استقبال مورد IYBSSD 2022 با مرتبط شعاری ازاین رو شد.

م گیرد.

(IMU)ریاضیات بین الملل اتحادیۀ کل دبیر ∗

ریاضیات جهان اتحادیۀ ۵ گروه به جنوبی کره ارتقای

اتحادیۀ موافقت مورد خود گروه ارتقای مبن جنوبی کره تقاضای
۵ به ۴ از کشور این گروه ٢٠٢٢ فوریۀ از و گرفت قرار ریاضیات جهان
کشور، ی گروه ارتقای تقاضای که است ذکر به الزم .[١] یافت ارتقا
رأی گیری آخرین در و م شود گذاشته رأی به اتحادیه اعضای بین
کره جمهوری ارتقای برای را خود مثبت رأی ایران ریاض انجمن

کرد. اعالم

[1] https://www.mathunion.org/fileadmin/

IMU/Publications/CircularLetters/2022/

IMU20AO20CL203_2022.pdf

https://www.mathunion.org/fileadmin/IMU/Publications/CircularLetters/2022/IMU20AO20CL203_2022.pdf
https://www.mathunion.org/fileadmin/IMU/Publications/CircularLetters/2022/IMU20AO20CL203_2022.pdf
https://www.mathunion.org/fileadmin/IMU/Publications/CircularLetters/2022/IMU20AO20CL203_2022.pdf


ایران ریاض انجمن خبرنامه
١۴٠٠ زمستان و پاییز ٢۴

علم انجمن های بین در ایران ریاض انجمن A+ رتبۀ کسب
صال مصلحیان∗ محمد

در A+ رتبۀ کسب به موفق ١٣٩٩ سال در ایران ریاض انجمن
همایش نهمین در مناسبت، به همین گردید. علم انجمن های میان
برگزار ١۴٠٠ بهمن ٢٣ تاریخ در که کشور علم توسعۀ و پیشرفت
به عالوه، گردید. معرف برتر انجمن به عنوان ایران ریاض انجمن شد
توسعۀ به کم برای هدیه ای سخاوتمندانه علم انجمن های شورای

نمود. اهدا ایران ریاض انجمن فعالیت های

ایران ریاض انجمن دبیرخانه رئیس ، صادق اکرم خانم

مرهون رتبه بندی این در ایران ریاض انجمن موفقیت
سیدمنصور دکتر آقای ایران ریاض انجمن پیشین رئیس تالش های
دکتر گویا، زهرا دکتر خانم ها: وقت اجرایی شورای اعضای و واعظ پور
ایرانمنش، عل دکتر آقایان: و توتونیان فائزه دکتر محمودی، مژگان
دکتر صفاپور، احمد دکتر درفشه، محمدرضا دکتر ، رجائ عل دکتر
موسوی، حمید دکتر رضاپور، شهرام دکتر ، ممقان جلوداری محمد
خانم ها انجمن دفتر در ما اران هم به ویژه و ، حجت غالمرضا دکتر
م باشد. بیات مولود و بختیاری، سمانه بختیاری، زهرا ، صادق اکرم

ایران یاض انجمن رئیس ∗

کشور علم نشریات میان در ایران ریاض انجمن بولتن برتر رتبۀ 

نشریات بررس کمیسیون سوی از ایران ریاض انجمن بولتن
شده برگزیده کشور علم مجالت برتر نشریات از ی به عنوان
سیاست گذاری و برنامه ریزی کل مدیر طرف از جهت به همین است.
و تشویق برای هدیه ای ، شریف محسن دکتر آقای جناب ، پژوهش
نمود. دریافت ایران ریاض انجمن بولتن کیف سط ارتقای به کم
مجید دکتر آقای بولتن، سردبیر تالش های از ایران ریاض انجمن
بولتن تحریریۀ هیئت اعضای همه و بخش، دبیران دامنه، سلیمان

م نماید. قدردان صمیمانه



ایران ریاض انجمن خبرنامه
٢۵ ١٧٠ ١۶٩و پیاپی شماره

ایران» ریاض انجمن «حامیان صندوق افتتاح
١٧:٠٠ ساعت ١۴٠٠ بهمن ماه ٢٨ پن شنبه

پیوند طریق از ١٧:٠٠ ساعت ١۴٠٠ بهمن ماه ٢٨ پن شنبه روز در

https://vroom.um.ac.ir/mox/?proto=true

صندوق کشور، ریاض خانوادۀ اعضای از جمع حضور با مراسم ط
مراسم این در شد. افتتاح و معرف ایران» ریاض انجمن «حامیان
مورد در انجمن دوستداران و صندوق امنای هیئت اعضای از تعدادی
رئیس نامه کردند. صحبت انجمن برای صندوق این تأسیس اهمیت
است. آمده ادامه در صندوق معرف خصوص در ایران ریاض انجمن

کرم زاده شهن امیدعل دکتر آقای و شادمان ارسالن دکتر آقای

ایران ریاضیات بزرگ خانواده محترم اعضای و دوستداران
ادب، عرض و سالم اهدای با

ایران ریاض انجمن افتخارات از ایران ی به عنوان شما بی تردید
ارتقای و رشد در سابقه نیم قرن از بیش با ، علم نهاد ی به عنوان
تأثیرگذاری که م فرمایید تأیید و هستید آشنا کشور، در ریاض علوم
این در اه دانش و مدرسه ای سطوح تمام در ایران ریاض انجمن
حمایت ما سوتان پیش و پیشینیان که بوده آن به دلیل بیشتر سال ها

دانسته اند. امور سایر بر مقدم را انجمن این از مادی و معنوی
م توانیم م مستح ساختار این میراث دار به عنوان ما از هر ی

کم برای وقت صرف طریق از م تواند مهم این باشیم. آن نگهبان
مال حمایت برای سرمایه تخصیص یا و انجمن اهداف پیشبرد به

برجسته، ران پژوهش به کم مسابقات، برگزاری مانند طرح هایی از
همه طبیعتاً باشد. مشابه موارد و کتاب انتشار دانشجویی، بورسیه های
حمایت آن، قوام و انجمن استقالل که داریم اذعان حقیقت این بر ما

م طلبد. گوناگون شیوه های به را ما از هری
عنوان تحت صندوق انجمن، اجرایی شورای راستا، این در
دکتر آقای بزرگوار استاد ریاست با ایران» ریاض انجمن «حامیان
ردیچ م دکتر آقای ارجمند اساتید صمیمانه اری هم و کرم زاده
سلطان خواه، نسرین دکتر خانم زارع نهندی، رحیم دکتر آقای تومانیان،
دکتر خانم و ، قهرمان سعید دکتر آقای شادمان، ارسالن دکتر آقای
حمایت برای مشخص مسیری تا است کرده تأسیس مل فرشته
ریاضیات دوستداران و ایران ریاض دانان خانواده اعضای تک تک

شود. مهیا انجمن شان از
مال کم های کشور ریاضیات دلسوزان و عاشقان داریم امید

اهدا انجمن برنامه های از حمایت جهت در و نظر مورد امور در را خود
شده افروخته که است چراغ روشنایی بخش تداوم مهم این نمایند.

م شود. ایران ریاض خانۀ ماندن پرفروغ باعث و
فائقه احترامات با
صال مصلحیان محمد
ایران ریاض انجمن رئیس

https://vroom.um.ac.ir/mox/?proto=true
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مدرسه ای: ریاض آموزش در ایران ریاض انجمن بیانیۀ
دبستان» در ریاض «آموزش

دانش آموزان تربیت باید ابتدایی، دورۀ در پرورش و آموزش هدف
آموزش با امر این باشد. پیشرو جامعه ای ساختن برای انگیزه با
، اجتماع روابط مهارت های ، گروه کار مهارت ، زندگ مهارت های

ریاض جمله از علم مهارت های نیز و فارس زبان مهارت های
آموزش خاص، طور به ریاضیات آموزش از هدف م شود. محقق
تفکر ایجاد و شهود رشد خالقیت، آموزش مسئله، حل مهارت های
ساختن برای را دانش آموزان نشاط و توانمنديی زمینۀ که است منطق

م کند. فراهم پویا کشوری
درس کتاب های ، آموزش نظام در اخیر سال های در که تغییرات

به امید با است، داده روی ریاض آموزش به ویژه و ابتدایی دورۀ
بازی محور پویا، آموزش های بر تکیه و حافظه محور آموزش از دوری
آن به سال ها این در آنچه اما است. گرفته صورت لذت بخش و
تعلیم برای گران قدر آموزگاران توانمندسازی است، نشده کاف توجه
را ریاض مفاهیم خود معلم که است ضروری این است. ریاضیات
باشد. ریاض آموزش مهارت های به مسلط و فراگرفته عمیق به طور
ابتدایی دورۀ برنامۀ در ریاض کالس های ساعات کم بودن آن، کنار در
معلمان که است شده باعث مسئله این است. ری دی جدی مسئله
مهارت های به خصوص و ریاض مفاهیم آموزش در کاف وقت نتوانند
را مطالب از زیادی حجم شوند مجبور و دهند تخصیص مسئله حل
ریاضیات دست اندرکاران عقیده به بنا نمایند. تدریس باال سرعت با
دانش آموزان ریاض اختالالت و ضعف اصل دالیل از ی کشور،

ریاض مفاهیم کم دقت آموزش و تعجیل نتیجه باالتر دوره های در
است. ابتدایی دورۀ در

م شود: پیشنهاد زیر موارد اساس این بر

بین الملل «روند توسط آمده به عمل بررس های به توجه با . ١
ریاض درس ساعات هم (تیمز)»، علوم و ریاضیات در آموزش

باال توانمندی با معلم های هم و یابد افزایش ابتدایی دورۀ در
بپردازند. ریاض تدریس به ریاضیات در

نیروی کاف اندازۀ به که پرورش و آموزش از مناطق در . ٢
صورت معلمان توسط ریاض تدریس دارد، وجود انسان
علوم رشته های در اه دانش تحصیالت دارای که پذیرد

هستند. ریاض
اه دانش در متخصص، نیروهای بازآموزی و تربیت برای . ٣
کارورزی، دوره های خدمت، ضمن آموزش مراکز و فرهنگیان
فضای ظرفیت های از استفاده و تدریس مهارت های آموزش

شود. گرفته جدی تر مجازی
، آموزش راهبرهای از خدمت، ضمن آموزش دوره های کنار در . ۴
مستقیم تعامل جهت که عالقه مندی و توانمند معلمان یعن
ناحیه هر مدرسه های در معلمان به آموزش تجارب انتقال و

شود. گرفته بهره م یابند، حضور پرورش و آموزش
رصد، کار دقت با پرورش و آموزش در ریاض گروه های . ۵

یرند. ب به عهده را معلمان راهنمایی و ارزیابی
درک و خواندن سواد تقویت بر پرلز، آزمون نتایج به توجه با . ۶
توجه آن حل جهت مسئله فهم از مرحله اولین به عنوان مطلب
آن عمیق تر درک باعث ، ریاض نوشتن خوب در توانایی شود.
به است شایسته بنابراین، م شود. ضعف نقاط به پی بردن و
م توان حت و شود داده آموزش گزارش نویس دانش آموزان
داد. قرار نهایی امتحان از بخش را مشروح گزارش ی ارائۀ

ایران ریاض انجمن ماهانۀ سخنران دهمین

دکتر توسط ایران ریاض انجمن ماهانۀ سخنران دهمین
مدرس تربیت اه دانش علم هیئت عضو امین سیدمسعود
عنوان با ،١۴٠٠ اسفندماه ١۵ شنبه ی روز در ١۶:٠٠ ساعت

«A Brief History of Functional Analysis»

میزبان به و https://zoom.us/j/89361177540 پیوند طریق از زوم در
شد. برگزار IPM

 https://zoom.us/j/89361177540


ایران ریاض انجمن خبرنامه
٢٧ ١٧٠ ١۶٩و پیاپی شماره

رجبعل پور جایزۀ دورۀ پنجمین برندگان توکل پور: هانیه و یاحق بامدادرضا
∗ هاشم بهنام

پژوهش های به خاطر توکل پور هانیه دکتر و یاحق بامدادرضا دکتر
آن، کاربردهای و خط جبر زمینۀ در خود باکیفیت و عمیق ارزنده،
جایزۀ دورۀ پنجمین برندگان به عنوان ايران رياض انجمن طرف از
یازدهمین در پژوهش سخنران ارائۀ ضمن و شده معرف رجبعل پور
سبزواری یم ح اه دانش در که آن کاربردهای و خط جبر سمینار
هدفِ کردند. دریافت را خود جایزۀ و تقدیر لوح شد، برگزار نیشابور

است. برجسته ریاض دان دو این مختصر معرف کوتاه، متن این

یاحق بامدادرضا

قبل شد. متولد گرگان در ١٣۴٧ سال در ، یاحق بامدادرضا
کتاب هایی تاثیر تحت ، ریاض به وی عالقۀ اه، دانش به ورود از
حسن ترجمۀ با بل١ تمپل اری نوشتۀ « نام «ریاض دانان همچون
برده پایان به ١٣۶۵ سال در را دبیرستان دورۀ وی بود. صفاری
پذیرفته شریف صنعت اه دانش برق مهندس رشتۀ در آن از بعد و
رشته تغییر ریاض رشتۀ به نیم و ی سال گذشت از بعد اما شد،

ریاض ارشد کارشناس و کارشناس دوره های نهایت در و داده
شریف صنعت اه دانش در ١٣٧١ و ١٣۶٩ سال های در به ترتیب را
سال در ارشد کارشناس دورۀ ی مجدداً سپس، رساند. پایان به
دریافت با ١٣٨١ سال در را خود دکتری دورۀ همچنین و ١٣٧٧
حیدر دکتر راهنمایی تحت و کانادا دالهاوزی٢ اه دانش از بورسیه
در وی ارشد کارشناس پایان نامۀ عنوان رساند. پایان به رجوی
n ≥ با Rn در سون٣ پوانکاره‐بندی «قضیه شریف، صنعت اه دانش
در وی دکتری رسالۀ و کارشناس ارشد پایان نامۀ عنوان و « ٣
تحویل پذیری در اخیر «پیشرفت های به ترتیب دالهاوزی، اه دانش
نیم گروه های تحویل پذیری در «نتایج و ری» عمل نیم گروه های

را دو ساله پسادکتری دورۀ ی سپس یاحق بامداد بود. ری» عمل
طبیع علوم در پژوهش حام صندوق بورس با و تورنتو۴ اه دانش در

کانادا) مهندس و طبیع علوم پژوهش شورای یا NSERC) کانادا
به عنوان سال سه به مدت ابتدا ایران، به بازگشت در آن از بعد و گذرانده
به مشغول (IPM) بنیادی دانش های اه پژوهش در پسادکتری محقق
(استادیار علم هیئت عضو به عنوان تاکنون زمان آن از و شده تحقیق
به مشغول گلستان اه دانش در (١٣٩٠ سال از دانشیار و ١٣٨٧ سال از
در نیز را تحقیقات فرصت  دورۀ دو وی مدت، این در است. بوده کار

است. گذرانده کانادا ۵ واترلو اه دانش
جبر زمینه های در ارزشمندی پژوهش های صاحب یاحق بامداد
مربوطه نشریات معتبرترین در که است رها عمل نظریۀ و خط
Linear Algebra and its در مقاله هشت جمله از شده اند، منتشر
در مقاله ی ،Semigroup Forum در مقاله دو ،Applications
Proceedings of the American Mathematical نشریات از هری
و ،Studia Mathematica ،Communications in Algebra ،Society

.Archiv der Mathematik

م کنیم: اشاره وی پژوهش نتایج از مورد دو به تنها اینجا در
میدان روی n × n ماتريس های جبر Mn(F ) کنید فرض ‐
بامداد و رجوی حیدر مشترک، پژوهش ی در باشد. F
١٩٠۵ به (مربوط برنساید۶ معروف قضیۀ از تعمیم ی ، یاحق

کل میدان ی برای م گوید که کرده اند ثابت را میالدی)
که است Mn(F ) در جبری تنها ،Mn(F ) ماتریس جبر ،F
قابل مثلث پذیر ماتریس های از تحویل ناپذیر نیم گروه ی با

است. تولید
یاحق بامداد پژوهش کارهای جدیدترین از ی به دوم مورد ‐
اساس قضیۀ از تعمیم ی آن در وی که م شود مربوط

ارائه ُنرم دار جابجایی و شرکت پذیر حقیق جبرهای به را جبر
تعمیم اثبات برای ارائه شده روش سپس، وی است. کرده

مربع ماتریس های که است داده نشان و گرفته به کار را قبل
متناه البعد شرکت پذیر حقیق جبرهای از درایه هایشان که
ویژۀ مقادیر دارای م آیند، مختلط اعداد از رونوشت شامل

م باشند. راست
ریاض «مسابقات عنوان با کتابی همچنین یاحق بامداد

1Eric Temple Bell 2Dalhousie 3Poincaré-Bendixson theorem 4University of Toronto 5University of Waterloo 6Burnsdie’s theorem



ایران ریاض انجمن خبرنامه
١۴٠٠ زمستان و پاییز ٢٨

وی است. کرده تألیف فارس و انگلیس زبان دو به ایران» دانشجویی
دارای و بوده ایران ریاض انجمن و کانادا ریاض انجمن دائم عضو
تحریریۀ هیئت عضو به عنوان ایران ریاض انجمن به خدمت سابقۀ
است. ایران» ریاض انجمن «بولتن و « ریاض اندیشۀ و «فرهنگ
دارای و بوده عالقه مند بسیار فارس ادبیات و تاریخ به یاحق بامداد

است. شعرگویی در فوق العاده ای مهارت
وی شد. متولد شیراز در ١٣۶٨ ماه دی در توکل پور، هانیه
کرده سپری شهر همان در را دبیرستان تا ابتدایی دور ۀ تحصیالت
جهت ١٣٨٧ مهرماه در ریاض رشتۀ به فراوان عالقۀ به واسطه و
پایان از بعد او شد. شیراز اه دانش وارد کارشناس مقط در تحصیل
دورۀ در ١٣٩٣ خردادماه تا ١٣٩١ مهرماه فاصلۀ در ، کارشناس دورۀ
تحصیل شیراز صنعت اه دانش در کاربردی ریاض ارشد کارشناس
این نگارندۀ نظر تحت وی ارشد کارشناس پایان نامۀ عنوان کرد.
دیویدهای٧ روی ثابت نقطه نوع از ماتریس معادلۀ دو «جواب متن،
است. بوده کاربردها» و محاسبات پیچیدگ جابجایی پذیر: کامل
ساده به طور اما است موجود دیوید ی از متفاوت کم تعاریف
نیم حلقه ها با مرتبط كل بسيار جبری ساختار يك را آن م توان

ی است. شده مجهز نیز ترتیب رابطۀ ی به که آورد به حساب
توکل پور هانیه است. استوایی٨ جبر دیویدها، از معروف خاص حالت
ابداع در خود، ارشد کارشناس پایان نامۀ با مرتبط پژوهش های در

پیچیدگ م توان آن ها کم به که کرد مشارکت وریتم هایی ال
مرتبۀ از دیویدها روی مشخص ماتریس معادلۀ دو حل محاسبات
کاهش چهار مرتبۀ به را ورودی ماتریس های اندازۀ برحسب شش
از م توان ونه چ که دادند نشان همچنین ارانش هم و وی داد.
یافتن در ماتریس معادالت از ی حل برای ارائه شده وریتم های ال
نظیر گراف دو دکارت ضرب رأس های بین مسیر کوتاه ترین کارای

کرد. استفاده ورودی ماتریس های با

توکل پور هانیه

درخشان، استعداد دانشجوی به عنوان پذیرش با سپس وی
دکتر راهنمایی تحت ١٣٩۴ مهرماه در را خود دکتری دورۀ تحصیالت
رسالۀ عنوان کرد. آغاز امیرکبیر صنعت اه دانش در شاکری فاطمه
«مقادیر کرد، دفاع آن از ١٣٩٧ مهر در نهایت در که وی دکتری
ویژه» مقادیر عددی محاسبۀ در آن کاربردهای و استوایی ویژ ۀ
بهبود برای نیم حلقه ها روی جبرخط ایده های از استفاده است.
اول سط در توجه مورد و نوین ردهای روی از عددی وریتم های ال
دکتری رسالۀ در که همان گونه است. عددی خط جبر پژوهش های
روی ماتریس ها ویژۀ مقادیر از م توان است، شده داده نشان نیز وی
مرسوم ماتریس های ویژۀ مقادیر کردن کران دار برای استوایی جبر
گرفت. بهره آنها مجانبی رفتار تعیین و ( حقیق اعداد میدان (روی
برای کارایی روش های توکل پور، هانیه دکتری رسالۀ در خاص به طور
سه قطری (قطرثابت) توپلیتز ماتریس های جبری ویژۀ مقادیر محاسبۀ
وزن دار جهت دار گراف های از که است شده ارائه استوایی پن قطری و
ثابت فت انگیز ش محاسبات پیچیدگ دارای و گرفته بهره  متناظر

است! ماتریس ها انداز ۀ از مستقل یعن
را پسادکتری دورۀ ی ١۴٠٠ تیر تا ١٣٩٨ دی  از توکل پور هانیه

یعن فرانسه، کامپیوتر علوم موسسۀ معتبرترین از بورسیه دریافت با
تحقیقات تیم عضو دوره، این در وی گذراند. پاریس حومه در اینریا٩،

آکیا١١ ماریان و گوبغ١٠ استيفن زیرنظر و بوده استوایی جبر در اینریا
شهریور از و ایران به بازگشت از بعد کرد. یری پی را خود پژوهش های
فناوران و ران پژوهش از حمایت صندوق مال پشتیان با وی ،١۴٠٠
اینریا با ری دی مشترک پسادکتری پروژۀ روی بر کار به مشغول کشور

تخصص نشریات معتبرترین در توکل پور هانیه کارهای است. شده
Linear Al- در مقاله دو تاکنون جمله از است، شده منتشر مربوطه
Linear and Multilin- در مقاله دو ،gebra and its Applications

Numerical Lin- نشریات از هری در مقاله ی و ear Algebra

Electronic Journal of Lin- ،ear Algebra with Applications

هانیه است. رسانده چاپ به ،Semigroup Forum و ear Algebra

نیز آلمان و فرانسوی زبان های با ، انگلیس زبان به جز توکل پور
دارد. آشنایی

قطر اه ∗دانش
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