"بسمه تعالی"

 لینک پژوهشگران برتر دانشکدهافتخارات دانشجویی دانشکده علوم ریاضی
سال 1393
 -1کسب مدال برنز المپیاد دانشجویی -ورزشی کل کشور در رشته تکواندو سال  1393توسط خانم سپیده سیفپور
 -2کسب مدال طالی بازیهای دانشگاههای منطقه  1در رشته تکواندو سال  1393توسط خانم سپیده سیفپور
سال 1394
 -1کسب مدال طالی بازیهای دانشگاههای منطقه  1در رشته تکواندو سال  1394توسط خانم سپیده سیفپور
سال 1395
 -1کسب رتبه اول المپیاد علمی – دانشجویی کشوری در سال  1395توسط خانم لیال محمدی برزلقی
 -2کسب رتبه ششم المپیاد علمی – دانشجویی کشوری در سال  1395توسط خانم سپیده سیف پور
 -3کسب مدال برنز المپیاد دانشجویی -ورزشی کل کشور در رشته تکواندو سال  1395توسط خانم سپیده سیفپور
سال 1396
 -4کسب رتبه دوم در المپیاد علمی کشوری ،رشتهی آمار در قطب  1توسط خانم زهرا اویسی
 -5کسب رتبه سوم در المپیاد علمی کشوری ،رشتهی آمار در قطب  1توسط خانم سوگل سادات سهراب
 -6کسب مدال طالی آکادمی دولتی بهعنوان برجستهترین دانشجوی دکتری و برای تدوین بهترین رساله توسط خانم دکتر مرضیه بایه
دانشآموختهی دانشکدهعلوم ریاضی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
 -7کسب رتبه سوم در بیست و دومین المپیاد علمی دانشجویی کشور در رشتهی آمار سال  1396توسط خانم زهرا اویسی
 -8کسب رتبه دوازدهم در بیست و دومین المپیاد علمی دانشجویی کشور در رشتهی آمار سال  1396توسط خانم سوگل سادات سهراب
 -9انتخاب مقاله ی دانشجوی کارشناسی علوم کامپیوتر جزء مقاالت برتر کنفرانس بینالمللی پژوهشهای دانش بنیان در مهندسی کامپیوتر
و فناوری اطالعات در سال  1396توسط خانم سپیده سلیمانی
 -10کسب مقام اول در مسابقات حفظ  10جزء اول قرآن در سطح دانشجویان منطقه  1کشور توسط خانم زهرا میرزاعلیپور ( دانشجوی
مقطع کارشناسی رشتهی علوم کامپیوتر ) سال 1396
 -11کسب مقام اول در مسابقات حفظ  10جزء اول قرآن در سطح دانشجویان کشوری وزارت علوم و فناوری اطالعات توسط خانم زهرا
میرزاعلیپور ( دانشجوی مقطع کارشناسی رشتهی علوم کامپیوتر )سال 1396
 -12کسب مدال برنز در المپیاد علمی دانشجویی توسط دانشجوی رشتهی آمار در بیست و دومین المپیاد علمی -دانشجویی کشور در سال
 1396توسط خانم زهرا اویسی
 -13کسب مقام اول انفرادی میز  3و همچنین مقام سوم تیمی در رشته ی شطرنج مسابقات قهرمانی مناطق کشور توسط خانم نگار سلجوقی

 -14کسب مقام سوم تیمی ،مقام چهارم بخش  Rapidو مقام چهارم بخش  Blitsدر رشته ی شطرنج مسابقات قهرمانی مناطق کشور توسط
خانم نگین سلجوقی
 -15انتخاب مقاله دانشجوی کارشناسی آمار در در پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر توسط خانم مریم جباری خسرقی
 -16انتخاب مقاله دانشجوی کارشناسی علوم کامپیوتر در"سومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی برق،کامپیوتر و
مکانیک" توسط خانم زهرا رضایی فرخ
سال 1397
 -1کسب رتبه اول ،دوم و سوم المپیاد علمی دانشجویی کشور سال  97قطب  1توسط خانم ها :طیبه عزت آبادی ،آدیتیا بابایان تاره
کند و نیلوفر بختیاری
 -2ارایه پوستر در چهاردهمین کنفرانس آمار سال  97در دانشگاه صنعتی شاهرود توسط خانم روناک جمشیدی دانشجوی کارشناسی
ارشد آمار
 -3انتخاب مقاله دانشجوی کارشناسی گروه ریاضی در سومین کنفرانس ملی در مهندسی کامپیوتر وفناوری اطالعات و پردازش داده ها
توسط خانم زهرا سادات سیدی
 -4کسب مقام دوم در رشته بسکتبال توسط خانم مهرناز حسنانی دانشجوی رشته آمار
 -5کسب مقام اول تیمی در رشته تیراندازی –و کسب مقام دوم تیمی در رشته تپانچه توسط خانم مهدیه کشکولی دانشجوی رشته
ریاضی محض
 -6کسب مقام چهارم تیمی در رشته شطرنج توسط خانم نگین سلجوقی دانشجوی رشته علوم کامپیوتر
 -7کسب مقام چهارم تیمی در رشته شطرنج توسط خانم نگار سلجوقی دانشجوی رشته علوم کامپیوتر
 -8کسب مدال نقره در مسابقات قهرمانی کشور توسط خانم محدثه پاکدین دانشجوی رشته علوم کامپیوتر
سال 1398
 -1کسب رتبه چهارم و پنجم المپیاد علمی دانشجویی نیمه متمرکز سال 98توسط خانم نیلوفر بختیاری و طیبه عزت آبادی
دانشجویان رشته آمار
 -2انتخاب پایان نامه خانم روناک جمشیدی دانشجوی رشته آمار در دهه سرآمدی آموزش سال 98
 -3اانتخاب پایان نامه خانم کبری ربیعی دانشجوی رشته ریاضی در دهه سرآمدی آموزش سال 98
 -4کسب مقام سوم کشوری المپیاد دانشجویی آمار توسط خانم نیلوفر بختیاری دانشجوی آمار دانشکده ریاضی
 -5کسب مقام دوازدهم کشوری المپیاد دانشجویی آمار توسط خانم طیبه عزت آبادی دانشجوی آمار دانشکده ریاضی
سال 1399
 -1کسب رتبه  16در رشته ریاضی گرایش علوم داده و رتبه  17در گرایش کد و رمز توسط خانم روژین مالکی طهرانی در آزمون
کار شناسی ارشد  99دانش آموخته ریاضی دانشکده علوم ریاضی
 -2کسب عنوان بانوی برتر درجه بین المللی شطرنج توسط خانم نگارسلجوقی دانشجوی علوم کامپیوتر و کسب امتیاز در این
مسابقات توسط خانم نگین سلجوقی دانشجوی علوم کامپیوتر دانشکده علوم ریاضی

 -3برگزیده شدن پایان نامه خانم بهاره شریفلو دانش آموخته آمار دانشکده علوم ریاضی در جشنواره پروفسور حسابی به عنوان پایان
نامه برتر
 -4قبولی خانم بهناز بنای زیرک کار در آزمون دکتری رشته ریاضی کاربردی دانشگاه تهران و خانم بتول السادات مرتضوی
در آزمون دکتری گرایش آنالیز دانشگاه صنعتی امیر کبیر دانش آموختگان ریاضی دانشکده علوم ریاضی
 -5قبولی خانم سمیه پاکزاد در آزمون دکتری ریاضی محض دانشگاه تبریز و خانم پگاه مصطفایی عالئی در آزمون دکتری
ریاضی محض (گرایش هندسه) دانشگاه گیالن دانش آموختگان ریاضی دانشکده علوم ریاضی
 -6قبولی خانم فاطمه ربیعی در آزمون دکتری ریاضی کاربردی (گرایش تحقیق در عملیات) دانشگاه تربیت مدرس دانش
آموخته ریاضی دانشکده علوم ریاضی
 -7قبولی خانم غزاله فخری در آزمون دکتری ریاضی محض دانشگاه تهران ،خانم فاطمه نیازی در آزمون دکتری ریاضی محض
گرایش جبر دانشگاه سمنان دانش آموخته ریاضی دانشکده علوم ریاضی
 -8انتخاب خانم ملیکا قلعه نو دانشجوی آمار به عنوان عضو شورای مرکزی اتحادیه آمار
 -9کسب رتبه هشتم توسط خانم روژین مالکی و رتبه شانزدهم توسط خانم خدیجه فیمی در بیست و پنجمین المپیاد علمی
دانشجویی در سال 1399

سال 1400
 -1بر اساس نتایج اعالم شده از سوی پایگاه شاخصهایاساسی علم) ، (ISI - ESIنام «دکتر یداله اردوخانی» عضو هیئت علمی
دانشگاه الزهرا در لیست یک درصد دانشمندان پر استناد ریاضی جهان قرار گرفت.
 -2کسب رتبه دوم انفرادی در بیست و یکمین دوره مسابقات آمار کشوری مرداد  1400توسط خانم ملیکا طاهری قلعه نو و همچنین
کسب رتبه دوم تیمی خانمها ملیکا طاهری قلعه نو  ،زهرا اسفندیار و کیانا جاویدی .

سال 1401
 -1کسب دیپلم افتخار در چهل و چهارمین مسابقه ریاضی دانشجویی کشوری در دانشگاه الزهرا ،توسط خانم ریحانه
سادات سیدپور
 -2چاپ مقاله دانش آموخته کارشناسی گروه علوم کامپیوترخانم آیناز علوی با نام دانشگاه الزهرا

