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طرح هاي تحقيقاتي و داوري طرح :
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 -1مجری دوم طرح  –zایدآل ها  :تاریخ خاتمه 1386
شماره طرح  ، 8572 :دانشکده علوم دانشگاه شهید چمران اهواز
 -2داوری طرح تحت عنوان " روش های عددی جامع برای حل معادالت ماتریسی لیاپانف "

سمينارهاي ارائه شده در داخل و خارج كشور (به شكل سخنراني) :
 -1عنوان  :نقش نابرابری های مهم در تعیین همگرایی و واگرایی سری ها
تاریخ ارائه  82/10/29 :مکان ارائه  :دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر دانشگاه شهید چمران اهواز.
 -2عنوان  :آزمون های همگرایی برای انتگرال های نامتعارف
تاریخ ارائه ( 84/3/30 :هفته پژوهش) مکان ارائه  :دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر دانشگاه شهید چمران اهواز.
 -3عنوان  :چند محک برای همگرایی سری ها با روش مقایسه
تاریخ ارائه  :هفته پژوهش سال  86مکان ارائه  :دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر.
 -4عنوان :

C∞ (X) and related ideals

تاریخ ارائه  22 August 2010 :مکان ارائه  :دانشگاه حیدرآباد – کشور هندوستان .
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S. Afrooz, Pure ideals, z-ideals with Artin-Rees property in C(X), proceeding of the 4th
Seminar on Algebra and its Applications, (2016), 34-37.

شركت در كارگاه هاي آموزشي و پژوهشي :
 -1کارگاه آزمون سازی
تاریخ  82/3/19 :لغایت  82/3/20مکان  :سنندج.
 -2کارگاه روش تدریس
تاریخ  82/3/19 :لغایت  82/3/20مکان  :سنندج.
 -3کارگاه پژوهانه ()grant
تاریخ  85/4/18 :مکان  :دانشکده علوم دانشگاه شهید چمران اهواز.
 -4کارگاه آشنایی با مراکز رشد و پارک های علم و فناوری
تاریخ  85/3/9 :مکان  :دانشگاه شهید چمران اهواز.
 -5کارگاه پژوهشی پیشرفت های اخیر در نظریه مدول و حلقه (قطب علمی روشهای جبری و کاربردها)
تاریخ  85/4/13 :لغایت  85/4/14مکان  :دانشگاه صنعتی اصفهان.
 -6کارگاه آموزشی شیوه ی خرید ارزی کتاب های خارجی بصورت الکترونیکی
تاریخ  85/4/24 :مکان  :کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز.
 -7کارگاه آموزشی استفاده از پایگاه های اطالعاتی
تاریخ  86/9/19 :مکان  :کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز.
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 -8کارگاه آموزشی ارتباط مؤثر با دانشجو
تاریخ  89/1/19 :مکان  :دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر.
 -9کارگاه مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت
تاریخ  :تیرماه  89مکان  :دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر.
 -10کارگاه علل مشارکت کمتر زنان در فعالیت های ورزشی
تاریخ  89/1 0/7 :مکان  :دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر.
 -11کارگاه آموزشی نگارش پایان نامه
تاریخ  89/1 0/ 8 :مکان  :دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر.
 – 12شرکت در کارگاه یک روزه جبر در خانه ریاضیات اصفهان .1392/8/8
 – 13کارگاه  Dimension Theory and Rings of Continuous Functionsدر  IPMاصفهان.
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