
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 مدرسه تابستانی نظریه نمایش گروه 
مللی امام خمینی (ره) در شهر قزوین برگزار  التوسط دانشگاه بین ۱۴۰۱شهریور  ۱۶تا   ۹از 

 می شود.  

 موضوعات:   •

 ها  نظریه نمایش گروه 

 ها  نظریه سرشت گروه 

 هاهای تزویج در گروهکالس 

  
 

 ما از دو بخش تشکیل شده است:روزه   ۸مدرسه تابستانی  •

  شهریور) ۱۳تا  ۹حضوری (از 

  شهریور). ۱۶تا   ۱۴مجازی (از  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدرسه تابستانی   ي بخش مجاز
  

 ساعته توسط:   کی   نیآنال یسخنران ۹الف. 

1. A. BELTRÁN 
2. H. TONG VIET 
3. L. KAZARIN 
4. L. SANUS 
5. N. NGOC HUNG 
6. R. CAMINA 
7. T. LE 
8. Y. LIU 
9. Y. YANG 

 

  :یندوره کوتاه مدت آنال ۳ب. 

 های متقارن (توسط دکتر لوسیا موروتی)نظریه نمایش گروه .۱

  های متناهی  (توسط دکتر کارولین السر)ای گروهنظریه نمایش پیمانه .۲

های متناهی، نظریه نمایش و ساختارهای ترکیبیاتی (توسط دکتر  گروه .۳

 جمشید موری) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 : مدرسه تابستانی  يبخش حضور
ع ور   نیما بر ا  یـس ت در بخش حـض ات  یاـس ور اـس ا  جادیبا ا  شیگرا  نیمطرح در ا  د یبا حـض   ییفـض

 :مینائل شو ریدوستانه، به اهداف ز

 درسهم اصلی کنندگان در موضوعاترفع اشکاالت شرکت 

 ــائل مختلف و هم  انیب ــیاند مس ــائل مهم مرتبط با حدس  یبرا یش مطرح    یهاحل مس

 شینما هیشده در نظر

 یقبل یهاشدن دانسته ترقیعم ای د یبا موضوعات جد  ییجهت آشنا یآموزش یهاکالس 

 کمتر توان مـطالـعه آنـها وجود    یی(ـکه ـبه تنـهارخودخوانیغ  یـهاکـتاب  یخوانمـطالـعه و هم

 دارد)
 

 :  ی حضور  ی از کالس ها و کارگاه ها  یبرخ •
 با  Characters and Blocks of Finite Groups - G. Navarro کالس مطالعه کتاب .۱

 یو ارائه دکتر محسن قاسم یسرپرست

 انیرژیبا ارائه دکتر فرخ ش یجبر  هایکالس گروه .۲

آن توسـط    یهاشیمتقارن و جدول سـرشـت آنها بدون اسـتفاده از نما  یهاکارگاه گروه .۳

  رانمنشیا یدکتر عل

  یز یتوسط دکتر کمال عز  ریرحلپذیو غ ریحلپذ یکارگاه مجموعه درجات سرشت ها .۴
 

 چون:  یمطرح  د یاسات یبا سخنران •
  

 محمدرضا درفشه 

 غلواوگل لیاسماع 

 دهیندا آهنج 

 یاخالق نبیز 

  غفارزاده یمهد 

 یفیحسام شر 

 هیحافظ هیرق 

  یمیابراه یمهد 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 مدرسه تابستانی ثبت نام 
 :آنالین ثبت نام نهیهز  •

 ناموت  ۲۰۰,۰۰۰  :یرانی. االف 

 یورو ۱۰  خارجی: . ب

 

 - ـشام)  و (ـصبحانه، نهارهیهمراه با اـسکان، تغذ  (+آنالین)حـضوری   ثبت نام نهیهز  •

 :وریشهر  ۱۳تا  ۹از    ،روزه ۵

 ناموت  ۲,۵۰۰,۰۰۰  :یعلم اتیه  ی. اعضاالف 

 ناموت   ۱,۰۰۰,۰۰۰      ) با آپلود رزومه:ی(ارشد و دکتر لیالتحصو فارغ انی. دانشجوب

 

 و تخفیفات بخش حضوری:  گرنتاستفاده  •

جو یهآپلود توانند با    یم  النیو فارغ التحـص  انیدانـش تاد و همچنتوـص   ن ینامه اـس

ثبت نام آنها با    نهیهز ،رشیصــورت پذ  در  .ندیاســتفاده نما  IMUگرنت  رزومه، از 

 .گرددیمحاسبه م  درصد  ۱۰۰با   ،ویژه حالتو در   ف یتخف  درصد  ۵۰

 

 نفر  ۴۰ ظرفیت بخش حضوری:  •


