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٧۵ ١٧١ پیاپی شماره

 دانشگاه ها اخبار

تکمیل تحصیالت اه دانش اخبار
زنجان پایۀ علوم در

تحصیالت اه دانش در ١۴٠١ اردیبهشت ماه ٢٨ و ٢٧ روزهای در
خیام، عمر یم ح بزرگداشت به مناسبت زنجان پایۀ علوم تکمیل
عنوان به همراه نشست این سخنران های شد. برگزار سخنران چهار

از: عبارتند سخنران ها
طوس شرف الدین تهران، اه دانش از زارع نهندی رحیم دکتر . ١

مشتق؛ مفهوم و
علوم در تکمیل تحصیالت اه دانش از ذاکر منوچهر دکتر . ٢
رشتۀ اجتماع و محتوایی تحوالت از مختصری زنجان، پایۀ

ند؟ ب باید چه ریاضیات حاضر؛ حال در ایران در ریاض
مجالت لیورپول، مورس جان اه دانش از اصغری امیر دکتر . ٣

ایران؛ ریاض
و مثلث اعداد مجموع لث بریج، اه دانش از اکبری امیر دکتر . ۴

. مربع مجموع های
١٧ ساعت در برخط‐حضوری ترکیبی به صورت سخنران ها این
نفر ٧٠ میانگین به طور و شد انجام چهارشنبه و سه شنبه روزهای

داشتیم. ایران اه های دانش سط در شرکت کننده
اسدی اسماعیل
تحصیالت اه دانش در ایران ریاض انجمن نمایندۀ
زنجان پایۀ علوم در تکمیل

مشهد فردوس اه دانش اخبار

كشور دانشجويي مسابقات برگزيده دانشجويان از تقدير آيين
برگزيدۀ دانشجويان از تقدير مراسم ١۴٠١ خردادماه ١٨ چهارشنبه روز

مرتض دکتر مراسم ابتدای در شد. برگزار كشور دانشجويي مسابقات
ریاض علوم دۀ دانش موفقیت به ده، دانش آموزش معاون گ پزان

مسابقات برگزاری طوالن مدت سابقۀ در مشهد فردوس اه دانش
تیم های عضو گذشته در که اساتیدی از کشور، دانشجویی ریاض
کالس های برگزاری در اران هم تالش و بردند نام بودند، مسابقات
درصد اینکه با که کردند بیان ایشان کردند. ر تش مسابقات آمادگ
این و بوده مجازی آموزش در دانشجویان این تحصیل مدت باالی

است. نبوده آنان یادگیری راه سد مسئله

چپ) (سمت صال مصلحیان محمد دکتر و راست) (سمت رکن آبادی رضائ عبدالحمید (دکتر

محض، ریاض گروه مدیر کامیابی گل رجبعل دکتر ادامه در
ضمن و گرفتند نی فال به را امتحانات و کالس ها حضوری شدن
، بین الملل و مل مسابقات در ده دانش درخشان سابقۀ به اشاره
این در م توانند نیز ر دی گرایش های از دانشجویان که کردند بیان
اعضای تمام زحمات از کامیابی گل دکتر کنند. شرکت مسابقات
و ر تش ریاض مسابقات از آن ها همدل و پشتیبان و ده دانش

نمودند. قدردان

مراسم در شرکت کنندگان از جمع

علوم دۀ دانش علم هیئت عضو میرزاوزیری مجید دکتر سپس
افتخار و گفتند سخن ده دانش به خود خاطر تعلق از ، ریاض
مایۀ را آن ها موفقیت و دانستند ده دانش و خود افتخار را دانشجویان

دانستند. خود مسرت
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انجمن رئیس صال مصلحیان، محمد دکتر مراسم این ادامۀ در
جهت ایران ریاض انجمن اجرایی شورای تالش از ایران، ریاض
شورا این تالش و وقفه، سال دو از پس مسابقات مجدد راه اندازی
و گفتند سخن شرکت کننده دانشجویان امتیاز و کیفیت حفظ برای
چاپ آن جواب های همراه به مسابقات سواالت دوم جلد که دادند نوید

شد. خواهد

تقدیر لوح و جوایز مدال، اهدای ضمن مراسم انتهای در

از سپاس لوح کشور، ریاض مسابقات افتخار آفرین دانشجویان
خطاب ریاض مسابقات علم کمیتۀ و ایران ریاض انجمن طرف
که شد اهدا مشهد، فردوس اه دانش رئیس ضابط احد دکتر به
به ریاض علوم دۀ دانش رئیس رکن آبادی رضائ عبدالحمید دکتر

کردند. دریافت را لوح این ایشان از نمایندگ

میرابراهیم هانیه
مشهد فردوس اه دانش در ایران ریاض انجمن نمایندۀ

خوارزم اه دانش اخبار

اه دانش کامپیوتر و ریاض علوم دۀ دانش پن نفرۀ تیم . ١
ریاض مسابقات دورۀ چهارمین و چهل در خوارزم

چهار کسب با احدی، آرش دکتر آقای به سرپرست دانشجویی،
کرد. کسب را ششم مقام افتخار دیپلم ی و نقره مدال
، شاول نرگس خانم از: بودند عبارتند ده دانش تیم اعضای
امیر و علیزاده احد ، شفیع مهدی بادی پا، امیرارسالن آقایان

. محسن مهدی
روز همچنین و ریاضیات در زنان روز بزرگداشت به مناسبت . ٢
شدند: برگزار ده دانش در زیر سمینارهای ریاضیات مل
مقدمه ای آلبرتا)، اه دانش ، الیق (پویا یم ها اس بر مقدمه ای
اه دانش ، الیاس نیره (دکتر داده ها توپولوژی تحلیل بر
اه دانش حبیبی، (سمیه چیست؟ موتیوها نظریۀ ،( خوارزم

میالن).
ده دانش آموزش معاونت به عنوان برنا کیوان دکتر آقای . ٣

شدند. منصوب
مرکز ریاست به سمت صنعت پور حسین امیر دکتر آقای جناب . ۴

شدند. منصوب اه دانش اطالعات و فناوری
اه دانش از دکتری (فارغ التحصیل مقیم بی میثم دکتر آقای . ۵
سلطانیان محمد دکتر آقای آمار، شاخۀ در مدرس) تربیت
رشتۀ در شریف) صنعت اه دانش از دکتری (فارغ التحصیل
دکتری (فارغ التحصیل تبریزی دکترالهام خانم کامپیوتر، علوم
دکتر آقای و آمار شاخۀ در ( بهشت شهید اه دانش از
شاخه  در تهران) اه دانش از دکتری (فارغ التحصیل رحیم
پیوستند. ده دانش علم هیئت اعضای جم به بهینه سازی،

جهانگیری مریم
خوارزم اه دانش در ایران ریاض انجمن نمایندۀ

آگه

ابوعبداله محمدبن موس ، بوزجان ابوالوفا ، بیرون ابوریحان نام های به سانت متر ٨٨ × ۵٨ قط به سری پن : رنگ پوستر سری ده
تمدن نام های به سانت متر ۶٨ × ۴٨ قط به پوستر سری پن و کاشان جمشید غیاث الدین و عمرخیام ابوالفت غیاث الدین ، خوارزم
دبیرخانۀ در ریاضیات جهان سال مل ستاد انتشارات از (رنسانس)، نوزائ و نوین عصر اولیه، دوران های یونان، طالیی دوران ، اسالم

است. شده تعیین ریال ٧/٠٠٠/٠٠٠ آن ارسال هزینه با پوستر ده این بهای است. موجود انجمن
مجامع و دبیرستان ها اه ها، دانش راهروهای و اتاق ها کالس ها، سالن ها، کتابخانه ها، زینت بخش م تواند پرمحتوا و زیبا مجموعه این

باشد. ریاضیات خانه های و فرهنگ سراها نظیر
یرند. ب تماس انجمن دبیرخانه با نفیس مجموعۀ این خرید جهت م شود تقاضا محترم مدیران و مسئوالن به ویژه عالقه مندان، از


