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آهَختِ سیاضی  داًصاستاد توام داًطنذُ سیاضی، ماهپیَتش ٍ آهاس داًطگاُ تْشاى  هتَلذ ضْش صیثای آتاداى دمتش دسفطِ

پس اص اخز دسجِ دمتشی اص  7531اًگلستاى، هطاغل داًطگاّی خَد سا اص داًطگاُ اَّاص دس سال  تیشهٌگام  ّای تْشاى ٍ داًطگاُ

  سال خذهت دس خطِ گشم خَصستاى تِ داًطگاُ تْشاى هٌتقل ضذ. 77آغاص مشد ٍ پس اص تیشهٌگام داًطگاُ 

اص هشمض  جایسٌ عبذالسالماًذ مِ مسة  تش دسفطِ تِ افتخاسات تسیاسی ًایل ضذُسال خذهت داًطگاّی دم 51طی هذت 

 .ّاست جولِ آى اص  دّویي جطٌَاسُ تیي الوللی خَاسصهی اص جایسٌ خًارزمی)ایتالیا( ٍ فیضیل ًظشی ٍ سیاضیات تشیستِ

ٍ هٌطاء خذهات اجشایی تسیاسی دس داًطنذُ هحل   تَدُ دمتش دسفطِ تامٌَى سِ دٍسُ عضَ ضَسای اجشایی اًجوي سیاضی ایشاى

ّای سیاضی  دمتش دسفطِ عالٍُ تش عضَیت دس اًجوي ساضی ایشاى عضَ اًجوي اًذ. تَدُ اص جولِ هعاٍى داًطنذُ خذهت خَد

   .متاب تالیفی ٍ تشجوِ هٌتطش ضذُ است 8تعذاد  آهشینا ٍ اًگلیس ّن ّستٌذ. اص ٍی تامٌَى

ي   اًذ آهَختِ دمتشی تحَیل جاهعِ علوی مطَس دادُ داًص 53دمتش دسفطِ تامٌَى اءص اّویت است مِ رمش ایي ًنتِ ح 

 7581چٌیي  استاد تشگضیذُ داًطگاُ تْشاى دس سال  ٍ ّن 7931ي  7931َای  در سال داوشگاٌ تُرانپژيَشگر برجستٍ 
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 داًطگاّی دسسی متة اًتطاس ٍ چاج طشیق اص اًجوي تشای دسآهذ ایجاد .3
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