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 ّوبیطي در ایي رٍز ًوَد. برگساریّبی اصفْبى، صٌؼتي اصفْبى، ضیخ بْبیي اقذام بِ  ّوکبری داًطگبُ بخبًِ ریبضیبت اصفْبى ب

 ّوبیص ضبهل ّبی  برًبهِ

  سرٍد هلي پخص ٍ  هجیذ قرآىآیبتي از تالٍت 

 رٍز هلي آهبر ٍ سبل جْبًي آهبر ػیذ غذیر، دکتر ػلي رجبلي ٍ تبریک بِ هٌبسبت آقبی آهذگَیي خَش



  دکتر ػالهتسبزقرائت پیبم رئیس اًجوي آهبر ایراى تَسط آقبی







  سبل جْبًي آهبر کلیپپخص

  سخٌراًي آقبی دکتر هجیذ اسذی بب هَضَع :Network Reliability Modeling

 





 ِدر دٍ بخص بب هَضَع کبربرد آهبر در آسبًسَر چیست؟ کبربرد آهبر در ًرم افسارّبی ترجوِ هتَى از جولِ  هسببق

Google Translate بِ دٍ ًفر از برًذگبى ػضَیت رایگبى در اًجوي آهبر ایراى اّذا ضذ. چیست؟

 







 بب حضَر جٌبة آقبی دکتر هحوذرضب فقیْي، ػضَ ّیئت  «ّب ّب ٍ چبلص آهبر ٍ کبربردّب، فرصت»بب ػٌَاى  هیسگرد

صٌؼتي اصفْبى، دکتر ػلي یَسفي  ػضَ ّیئت ػلوي داًطگبُػلوي داًطگبُ ضْیذ بْطتي، دکتر سرٍش ػلیورادی 

در ایي هیسگرد بِ  -اصفْبى ػضَ ّیئت ػلوي داًطگبٍُ دکتر ایرج کبظوي صٌؼتي اصفْبى  ػضَ ّیئت ػلوي داًطگبُ

ّبیي را  فرصتٍ ًیس د ٍجَد دار مّب ٍ سبیر ػلَ ّبیي کِ فرارٍی بکبرگیری داًص آهبری در صٌبیغ، سبزهبى بررسي چبلص

سَاالت هطرح ضذُ : آیب داًطجَیبى  -.پرداختِ ضذ ،گر ٍ صٌؼت قرار دّذتَاًذ در خذهت تَسؼِ ػلَم دی کِ آهبر هي

ّب ٍ صٌبیغ  آیب هذیراى در سبزهبى -آهبر بِ اًذازُ کبفي بب کبربردّبی رضتِ خَد در سبیر ػلَم ٍ در صٌؼت آضٌب ّستٌذ؟ 

گر، بب تَجِ بِ ظرفیت ببالی داًص آهبر در ّوکبری بب ػلَم دی -اطالع کبفي دارًذ؟ ّبی آهبر در تَسؼِ صٌبیغ از قببلیت

سیستن آهَزضي هَجَد چقذر  -دٌّذ؟ ّبی هطترک اًجبم هي ب پرٍشُّ ّبی آهبر بب سبیر داًطکذُ چقذر داًطکذُ

اسبتیذ ًظرات خَد را در ّر یک از سَاالت زیر بیبى ٍ  - ؟کٌذ داًطجَیبى را برای حضَر در ببزار کبر آهبدُ هي

پیطٌْبداتي را ارائِ ًوَدًذ.



 

 

 

 



 



 کبظوي، گلي، جوطیذیبى، اسذی، ػلیورادی، یَسفيدکتر فقیْي،  بىاّذا لَح تقذیر بِ اسبتیذ ارجوٌذ جٌبة آقبی ،

ایراًپٌبُ

 

  

 ّبی خبًِ ریبضیبت اصفْبى در زهیٌِ آهبر پخص کلیپ فؼبلیت

 داًطگبُ اصفْبى آهبر زیستي اجرای هَسیقي تَسط آقبی حذاد داًطجَی کبرضٌبسي ارضذ



 فیلن هسبفراىخص پ




