
 بِ ًبم خذا

 62/11/11گزارش همايش معرفي بخش دانشجويي خانه رياضيات اصفهان 

هسئَالى خبًِ دوتش داًبیی ٍ دوتش سجبلی، اسبتیذ ّوبیص هعشفی فعبلیت ّبی بخص داًطجَیی خبًِ سیبضیبت اغفْبى بب حضَس 

بْوي  62ٍ داًطجَیبى عاللِ هٌذ دس تبسیخ ، استبد اعلوی، دوتش سئَفی، دوتش جَادی، هٌْذس اهیٌی گشاهی اص جولِ دوتش هَسَی

 دس خبًِ سیبضیبت بشگضاس ضذ. 19هبُ 

 : اص اّذاف ایي ّوبیص هی تَاى بِ

 هعشفی فعبلیت ّبی بخص داًطجَیی -

 هعشفی فعبلیت ّب ٍ بشًبهِ ّبی بخص پژٍّطی -

 اضبسُ وشد. بشًبهِ ّبی تعشیف ضذُ بشای ایي بخص هعشفی استببط بب غٌعت داًطجَیی ٍ -

یی ٍ هؤسس خبًِ جٌبة دوتش سجبلی دسببسُ ی اّذاف ٍ پس اص تالٍت والم اهلل هجیذ هذیش خبًِ جٌبة دوتش داًبّوبیص،  ایي دس

سببك ٍ اسبتیذ  دوتش جَادی اص داًطجَیبىخظ هطی خبًِ ٍ بِ عَس هطخع بخص داًطجَیی سخٌبًی سا ایشاد ًوَدًذ، ّن چٌیي 

حبل حبضش ّوىبس خبًِ دس ببة سٍش ٍ 

 ًىبتی سا بیبى وشدًذ.پژٍّص  هشاحل

 

ولی فعبلیت ّبی بخص داًطجَیی ٍ لسوت ّبی هختلف آى  دس اداهِ هسئَل بخص داًطجَیی هٌْذس اسوبعیلی بِ هعشفی



بُ ّبی داًطجَیی سا ًبم بشد. گشٍُ ّبی پژٍّطی ٍ پشداخت؛ اص جولِ ی ایي فعبلیت ّب هی تَاى بشگضاسی سویٌبس ّب، گپ ّب ٍ وبسگ

استببط بب غٌعت ًیض اص لسوت ّبی دیگش ایي بخص ّستٌذ وِ هسئَلیي ایي لسوت ّب خبًن ّب هٌْذس آلبًَسی ٍ هٌْذس هوْذ 

 .اسائِ دادًذ دس اداهِسا تَضیحبت وبهل تشی اص ایي لسوت ّب 

 

اص  ،فیت فعبلیت ّبی پژٍّطی داًطجَیبىداًطجَیبى ٍ استمبی ویلسوت پژٍّطی بخص داًطجَیی خبًِ جْت جزة بیطتش 

بِ  یهحممیي پیطیي ٍ فعلی خبًِ جْت ّوىبسی بِ عٌَاى هطبٍس، سشپشست حلمِ ی پژٍّطی ٍ سشگشٍُ گشٍُ هغبلعبتی دعَت

ی تحمیمبتی هعشفی ّب ایي افشاد ٍ صهیٌِدس ایي ّوبیص  وِ تعذادی اص ایطبى توبیل بِ ّوىبسی خَد سا اعالم وشدًذ. عول آٍسد

، اًَاع گشٍُ ّبی پژٍّطی ضبهل حلمِ پژٍّطی اص جولِ اّذاف  ایي بخصّن چٌیي دیگش فعبلیت ّبی بخص ضذُ تَسظ ایطبى، 

اختػبظ دادُ هی ضَد، بِ داًطجَیبى ٍ اسبتیذ گشاهی هعشفی  ایي گشٍُ ّبٍ اهىبًبتی وِ بِ  ّبی پژٍّطی ٍ گشٍُ ّبی هغبلعبتی

بشای هعشفی افشاد روش ضذُ ٍ صهیٌِ ّبی تحمیمبتی ایطبى، بشٍضَسّبیی تْیِ گشدیذ وِ دس اختیبس ضشوت وٌٌذگبى لشاس  گشدیذ.

 گشفت.

دس اًتْب حضبس اص تَضیحبت ٍ تجشبیبت اسبتیذ هذعَ دس صهیٌِ ی استببط بب غٌعت ٍ پژٍّص بْشُ هٌذ گشدیذًذ ٍ پس اص پشسص ٍ 

س گشدد، اص دیگش ًتبیج جلسبت تخػػی دس ّش یه اص ایي صهیٌِ ّب بب دعَت اص ایي اسبتیذ بشگضاپبسخ، ایي ًتیجِ حبغل ضذ وِ 

حبغل ضذ ّوبٌّگ وشدى ببصدیذی اص ایي اغفْبى جلسِ وِ دس پی غحبت ّبی هٌْذس اهیٌی ساجع بِ ضْشن علوی تحمیمبتی 

 ضْشن جْت ضٌبخت دلیك تش ظشفیت ّبی ایي هىبى علوی تحمیمبتی بَد.

 

 

 

 

 

 

بِ روش است وِ فیلن ّوبیص ضبهل سخٌشاًی ّب ٍ ولیپ ّبی پخص ضذُ ساجع بِ فعبلیت ّب ٍ داًطجَیبى دس استببط بب خبًِ  الصم

 دس وتببخبًِ ی خبًِ سیبضیبت هَجَد است.

 بِ ضشح صیش است:هجشی ایي بشًبهِ  داًطجَیبى ّوىبس خبًِاسبهی دس ًْبیت 



ضبیستِ سبدات هوْذ )هٌْذسی بشق(، ًبصًیي اسذی )هٌْذسی وبهپیَتش(، هژگبى خبًن ّب هْشًبص آلبًَسی )هٌْذسی هىبًیه(، 

 سعیذی )وبسضٌبسی سیبضی(، فشیذُ حسیٌی )هٌْذسی وبهپیَتش(، فشیبب چَپبًی )هٌْذسی وبهپیَتش(

 فشضبد فالح )وبسضٌبسی سیبضی( ٍ علی اسوبعیلی)هٌْذسی هىبًیه( ٍ آلبیبى:

 چِ بْتش ایي بشًبهِ ووه وشدًذ. وِ بِ بشگضاسی ّش بب تطىش اص ّوِ ی اسبتیذ ٍ دٍستبًی


