فراخوان شماره 1

سومین کارگاه تخصصی هندسه و توپولوژی و کاربردهای آنها
در دانشگاه مراغه
بدینوسیله از کلیه اساتید ،پژوهشگران و دانشجویان محترم رشته ریاضی برای حضور در سومین کارگاه تخصصی
هندسه و توپولوژی (روز )1395/2/23در دانشگاه مراغه دعوت بعمل می آید .عالقمندان می توانند بدون ارائه مقاله یا با
ارائه مقاله (بصورت کارگاه ،مقاله شفاهی یا پوستر) اقدام نمایند( .تلفن های دبیر کارگاه( دکتر پاشائی):
 04137278900 -09123314766داخلی  . ) 109آدرس ایمیل برای دریافت فایل  pdfخالصه مقاله ( حداکثر 4
صفحه) و تصویر فیش واریزی:

 gtamaragheh3@gmail.comیا F_pashaie@yahoo.co

محورها:

 -1گروه لی و جبر لی و کاربرد آنها در سیستم های دینامیکی
 -2هندسه هذلولوی و کاربرد آن در نظریه آشوب و کیهان شناسی
 -3هندسه جبری و کاربرد آن در نظریه های کد ،رمز و رباتیک
 -4هندسه تصویری و کاربرد آن در معماری ،گرافیک و علوم کامپیوتر
 -5هندسه های متناهی ،گسسته و دیجیتال (محاسباتی)
 -6هندسه منیفلد حقیقی و مختلط و کاربردهای آنها
ارائه کنندگان کارگاه :از بین عالقمندان که تا  31فروردین  95اعالم آمادگی نمایند انتخاب می گردد.
ارائه کنندگان مقاله (سخنرانی یا پوستر) :اساتید ،دانشجویان دکتری ،کارشناسی ارشد و کارشناسی
مهلت ارسال چکیده مبسوط مقاله 25 :فروردین  --- 1395اعالم نتایج داوری 5 :اردیبهشت 1395
مهلت ثبت نام نهایی (با ارسال فیش پرداختی)  10 :اردیبهشت 1395
هزینه ثبت نام 400000 :لایر  ،هزینه ناهار 100000 :لایر  ،هزینه اسکان  :هر شب  400000لایر
شماره حساب دانشگاه مراغه ( بنام درآمدهای متفرقه دانشگاه مراغه):

 - 546128695کد شعبه 5460

-

شماره شباIR550180000000000546128695 :

سایت دانشگاه مراغه www.maragheh.ac.ir :

فرم ثبت نام
نام و نام خانوادگی :
وضعیت شغلی یا تحصیلی فعلی و نام محل کار (یا تحصیل):
آدرس ایمیل:
تلفن ثابت و همراه:
دانشگاه تحصیل دوره کارشناسی( با ذکر رشته تحصیلی و سال دانش آموختگی):
دانشگاه تحصیل دوره کارشناسی ارشد ( با ذکر گرایش تحصیلی و سال دانش آموختگی):
دانشگاه و سال اخذ مدرک دکتری با ذکر تخصص:
اگر مایل به ارائه مقاله( بصورت کارگاه  1ساعتی ،سخنرانی  20دقیقه ای یا پوسترعلمی) هستید لطفا
عنوان مقاله را قید بفرمایید و ضمنا لطفا نوع ارائه پیشنهادی خود را اعالم بفرمایید.

