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١۴٠١ تابستان ٩۶

دانشگاه ها اخبار
گیالن اه دانش اخبار

سال اول شش ماهۀ در گیالن اه دانش ریاض علوم دۀ دانش اخبار
:١۴٠١

و علم هیئت محترم عضو حق گزار، صمیم حسین دکتر . ١
خدمت سال ها از پس ، ریاض علوم دۀ دانش سابق رئیس
نائل بازنشستگ افتخار به مدیریت و علم عرصۀ در صادقانه

آمدند.
گروه علم هیئت عضو کیانپور، محمد دکتر علم مرتبۀ . ٢

یافت. ارتقا استادی به کاربردی، ریاض
از م ح ط و ریاض علوم دۀ دانش رئیس پیشنهاد به بنا . ٣
سمت به کیانپور محمد دکتر گیالن، اه دانش سرپرست سوی
علوم دۀ دانش تکمیل تحصیالت و آموزش معاونت سرپرست
محمد دکتر این از پیش است ذکر شایان شد. منصوب ریاض

بود. مسئولیت این عهده دار توتکابن اکبری
از م ح ط و ریاض علوم دۀ دانش رئیس پیشنهاد به بنا . ۴
سمت به زارع رضا دکتر گیالن، اه دانش سرپرست سوی
منصوب ریاض علوم دۀ دانش پژوهش معاونت سرپرست

هاشم منصور دکتر این از پیش است ذکر شایان شد.
بود. مسئولیت این عهده دار براگوری

، طبیع پدیده های مدل بندی در ریاضیات «نقش کارگاه اولین . ۵
حضور با ١۴٠١ شهریور ١۶ تا ١٢ از آن» کاربردهای و اقتصاد
مجازی به صورت کشور از خارج و داخل برجستۀ استاد چهار

شد. برگزار
در فرهنگیان اه دانش و پرورش و آموزش با ارتباط کارگروه . ۶
برنامه هایی کارگروه این در شد. یل تش ریاض علوم دۀ دانش
عالقه مندی برای دوم و اول متوسطۀ دورۀ آموزان دانش برای
رشته های و عموم آموزش دورۀ در فیزی ریاض رشتۀ به

م شود. تدوین عال آموزش در ریاض علوم
علوم دۀ دانش در حرفه آموزی برنامه های طراح کارگروه . ٧
برای برنامه هایی تدوین به کارگروه این شد. یل تش ریاض
م پردازد. ریاض علوم دانشجویان حرفه ای توانمندی ارتقای
اه دانش و پرورش و آموزش با «ارتباط کارگروه اعضای دیدار . ٨
و ریاست با گیالن اه دانش ریاض علوم دۀ دانش فرهنگیان»
برگزار اه دانش این محل در استان فرهنگیان اه دانش معاونین
در اه دانش دو ارتباط اهمیت بر تأکید ضمن طرفین شد.
ارتباط های ایجاد برای کشور و استان ریاضیات کیف ارتقای

کردند. برنامه ریزی آینده مؤثر

یوسف شمس مرضیه
گیالن 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


