


سخنرانى علمى با عنوان گروه 
ها و ایده آل هاى گالوا با حضور 
خانم پروفسور انیک ولیبوز 
استاد ریاضیات دانشگاه پیِر 
مارى کورى فرانسه، صبح سه 
شنبه مورخ 94/6/24 در سالن 
کنفرانس دانشگاه برگزار شد. در 
این کارگاه جدیدترین مباحث این کارگاه جدیدترین مباحث 
علمى و تخصصى در زمینه  
نظریه محاسباتی و گروه ها و 
ایده آل هاى گالوا ارائه شد.  

گفتنى است پروفسور انیک ولیبوز مشاوره رساله دکترى و پایان 
نامه دو دانشجوى دانشکده ریاضى و علوم کامپیوتر دانشگاه 
دامغان را برعهده داشته است که در مدت حضور جهت جلسه 
دفاعیه، با ارائه سخنرانى و کارگاه تخصصى تجربیات علمى خود 

را در اختیار  اساتید و دانشجویان این دانشکده قرارداد. 



صورت گرفته توسط  مسئوالن دانشگاه، از دانشگاه بازدید 
کرد. در این دیدار با توجه به اهمیت همکارى هاى 
آموزشى، تحقیقاتى و فناورى میان دانشگاه ها و مراکز 
پژوهشى براى مشارکت فعال استادان و محققان در زمینه 
علم و فناورى و به منظور توسعه روابط علمى، دانشگاه 
دامغان و دانشگاههاى تاجیکستان، پیش نویس تفاهم 
نامه همکارى هاى آموزشى،  پژوهشى و فناورى به رویت 

سفیر تاجیکستان رسید. سفیر تاجیکستان رسید. 
نعمت اهللا امام زاده ضمن تقدیر از مسئوالن دانشگاه 
دامغان به جهت فعالیت هاى علمى و پژوهشى و توجه به 

همکارى هاى بین المللى در این زمینه در خصوص ارائه 
پیش نویس تفاهم نامه به وزارت علوم تاجیکستان و 

هماهنگى انجام تفاهم نامه قول مساعد داد. 
کشور تاجیکستان مایل است جوانان خود را براى کشور تاجیکستان مایل است جوانان خود را براى 
تحصیل در رشته هاى زیست شناسى، زمین شناسى، 
معدن، فیزیک، نجوم، شیمى، کامپیوتر و فنى و 
مهندسى به ایران اعزام نماید و هم اکنون نیز هر ساله 
حدود 200 نفر براى تحصیل به ایران اعزام مى شوند. 
دانشگاه دامغان نیز پس از هماهنگى الزم مى تواند 

نسبت به پذیرش دانشجو اقدام نماید. 

به گزارش روابط عمومى دانشگاه، ظهر سه شنبه 
مورخ 94/6/3 استاندار سمنان و هیئت همراه ضمن 
بازدید برخى از پروژه هاى عمرانى در دانشگاه، از 
فعالیت ها و دستاوردهاى مهم دانشگاه اطالع یافتند.  
دکتر بصیرى رئیس دانشگاه دامغان پس از ارائه دکتر بصیرى رئیس دانشگاه دامغان پس از ارائه 
گزارش شفاهى، از توانمندى هاى دانشگاه بویژه 
پتانسیل اعضاى هیئت علمى در حل مشکالت 
استان سمنان یاد کرد و استاندار سمنان نیز قول 
مساعد داد در اسرع وقت جلسه اى تخصصى با 
حضور اعضاى هیئت علمى دانشگاه که طرح هاى 
پژوهشى و کاربردى در زمینه حل مشکالت استان 

سمنان دارند، برگزار نماید. سمنان دارند، برگزار نماید. 




