
تحصیل ِ کارنام | خان محسن
اصفهان صنعت اه دانش اصفهان، 

mohsen.khani@cc.iut.ac.ir B ٠٣١٣٣٩١٣۶٧۴ T
https://khani.iut.ac.ir/fa Í

اه دانش تحصیالت
اصفهان اصفهان صنعت اه دانش
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با و ان نخب مل بنیاد حمایت تحت امیرکبیر، اه دانش در پسادکتری دوره ی موفقیتها. و راتبه ها
جریان در غیرمقیم» ایران برترِ دانش آموختگان تخصص نظام وظیفه ی خدمت «تسهیالت از استفاده
فرایبورگ، اه دانش تحصیل راتبه ی با و لر زی مارتین دستیارِ عنوان تحت فرایبورگ در کار است.
محقق اه جای در اروپا، اتحادیه ی طرف از «مالوا»، تحصیل راتبه ی تحتِ منچستر، در تحصیل و
کسفورد، آ در مطالعات فرصت عنوان به دکتری، دوره ی از ماه سه گرفته اند. صورت ۵ کوری» «ماری
شده گذرانده مدل، نظریه ی آموزش کارگاه تحت لیون، در آن از ماه سه و زیلبر، بوریس نظر تحت
دوره ی در و است، بوده کارشناس دوره ی در شاگرداول اعتبار به ارشد، کارشناس در تحصیل است.
کاری قرارداد، نوع پسادکتری، دوره ی در هم  و دکتری در هم است. یافته ادامه شاگرداول نیز ارشد

برشمرد. کاری سابقه ی م توان را آنها و است بوده محقق) عنوان به شده (استخدام

دکتری پایان نامه ی درباره ی
از که است بوده (R̄,Ralg, ٢Z) ساختارِ مدل  نظریه ی خوش رفتاریِ اثبات دکتری، پایان نامه ی هدف
شده برگرفته گسسته گروه ی و آن، در ال چ حقیق بسته ی زیرمیدانِ ی ، حقیق میدانِ بسته ی ی
برایش، سور حذف اثبات بر عالوه و شده اصل بندی این از کل تر ساختاری پایان نامه، این در است.

شده اند. مطالعه آن مدل  نظریه ی ویژگ های سایر

ارشد کارشناس پایان نامه ی درباره ی
چهارچوبی پایان نامه این در نظری. رایانه ی نظریه ی و توپولوژی میان است پیوندی دامنه،  نظریه ی
میان رابطه ی چارچوب این در است. شده ارائه مخروط متریِ فضاهای برای دامنه ای نظریه ی

است. شده تبیین آنها محاسبه پذیری و فضاها این توپولوژی ویژگ های

منتشر شده مقاالت

• The field of reals with a predicate for real algebraic numbers and a
predicate for the integer powers of two; Archive of Mathematical
Logic (AFML).

• On the Metrizability of Cone Metric Spaces, joint with M. Pourmah-
dian; Journal of Topology and its Applications.

مقاله ی از است ترجمه ای مقاله، این  ، ریاض اندیشه ی و فرهنگ ؛ بورباک تجاهل •
مقاله این در نویسنده، ماتیاس». «آدریان نوشته ی «The Ignorance of Bourbaki»

است. کشیده  نقد به گودل ناتمامیت دوم قضیه ی و ریاضیات مبان به را بورباکیان رد روی

۵MALOA, from Mathematical Logic to Applications
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چاپ برای پذیرش انتظار در و جدید کارهای

• A dependent bi-coloured field (joint with M. Pourmahdian)

آثار سایر

• Extension of a Row in Mutually Indiscernible Arrays in
Strong Theories
قوی. تئوری های در بازنشناختن دوبه دو آرایه های به سطر افزودن درباره ی انتشارنیافته مقاله ای

• The first order theory of a dense pair and a discrete group
. انگلیس زبان به دکتری، پایان نامه ی

ارشد. کارشناس پایان نامه ی دامنه؛ نظریه ی دیدگاه از شبه متری و مخروط متری فضاهای •

شده اند داده توضیح آسان زبان به ساده تئوری های جزوه، این در ساده؛ زبان به سادگ •
شده اند. اثبات کامل جزئیات با آنها، مهم ویژگ های

تابع با و محدودشده پفاف تابعهای با حقیق اعداد ترتیبی میدانِ کـِشـِشهای مدل کامل •
.Rexp ساختارِ درباره ی ویل س  ال مهم مقاله ی ترجمه ی نمایی؛

کالس در یادداشت  برداریهایم حاصل پیشرفته، مدلِ نظریه ی در جزوه ای ٢؛ مدلِ نظریه ی •
لر. زی مارتین  مدلِ نظریه ی

میدانهای در ان ت پی دو آرایه ای، بخش شدن  آرایه ها، ان ت پی دو، ؛ مدل نظریه ی یادداشتهای •
و لر زی مارتین با موضوعات این درباره ی فشرده بحث ترم ی حاصل جزوه (این ارزیابی

است). کازانوا ه انری

میدانهای در ان ت پی دو آرایه ای، بخش شدن  آرایه ها، ان ت پی دو، ؛ مدل نظریه ی یادداشتهای •
و لر زی مارتین با موضوعات این درباره ی فشرده بحث ترم ی حاصل جزوه (این ارزیابی

است). کازانوا ه انری
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سخنران ها برخ

(٩٧ (مهر اصفهان اه دانش •

( کارشناس دانشجویان (ویژه ی ریاض مبان درس بر مقدمه ای

(٩۶ (بهمن اصفهان صنعت اه دانش •

گابرلیف قضیه ی برای مدل نظریه ی اثبات

(١٣٩۵ دی ١٠ ریاضیات، و نظری فیزی تحقیقات (مرکز آی پی ام •

تعریف پذیر. حالت در (p, q) قضایای

(٢٠١٣ اکتبر ١٧ (آلمان، فرایبورگ اه دانش پیشرفته ی سمینار •
The first order theory of a dense pair and a discrete set

(٢٠١٣ مه ٢۵) منچستر و لیدز اههای دانش مدل نظریه ی دیدار نُهمین •
The first order theory of a dense pair and a discrete multiplicative
group (II)

(٢٠١٣ سال هم، سر پشت سخنران جلسه ۶) منچستر اه دانش •

We need to talk about R̄exp.

(٢٠١٣ ژانویه تهران، ریاضیات، و نظری فیزی تحقیقات (مرکز آی پی ام •

On Model-Theory of (R̄,Ralg, 2
Z).

(٢٠١٢ ژانویه تهران، ریاضیات، و نظری فیزی تحقیقات (مرکز آی پی ام •
O-minimalistic structures, ultraproducts of o-minimal structure

(٢٠١٣ (فوریه منچستر در منطق گروه پیشرفته سمینارهای •
The field of reals with a predicate for real algebraic numbers and pred-
icate for the integer powers of two (I)

، ریاض عوام برای ریاض سخنران منچستر، دانشجویی تحقیقات (کنفرانس ام آر اس س •
(٢٠١٢ سپتامبر

Some Flavour of Model Theory.
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(٢٠١٢ (سپتامبر منچستر تکمیل تحصیالت دانشجویان سمینارهای •
A model-theoretic proof for Gabrielov’s theorem (the structure of reals
with restricted analytic functions)

:٢٠١١ سال در سخنران چندین بودم)؛ آن بان خود (که منچستر مدل نظریه ی سمینارهای •

– On the “open core” of an structure.
– Quantifier elimination for reals with a discrete set (2 talks)
– Indiscernible sets and sequences (2 talks)
– Stability, totally transcendental theories, Morley rank, dividing

and forking (3 talks)

( خداحافظ (سخنران منچستر در ترکیبات سمینار •
The proof of the infinite Ramsey’s theorem.

تدریس سوابق برخ

هستند. رؤیت قابل زیر پیوند در اصفهان صنعت اه دانش در تدریس سوابق •
https://khani.iut.ac.ir/fa/%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87%D8%A7

دانشجویان برای مدل، نظریه ی موضوع تحت منطق»، در «مباحث درس در مدرس دستیار •
سال دوم ترم پورمهدیان، مسعود توسط تدریس امیرکبیر، اه دانش در ارشد کارشناس دوره ی

١٣٩۵-١٣٩۶

فرایبورگ،  ،« توپولوژی ِ دینامی و مدل «نظریه ی موضوع تحت مدل، نظریه ی سمینار درس •
۶ لر. زی مارتین سرپرست تحت ،٢٠١۶ تابستان ترم

ترم فرایبورگ، (ان آی پی)»، وابسته «تئوریهای موضوع تحت مدل، نظریه ی سمینار درس •
لر. زی مارتین سرپرست تحت ،٢٠١۵-٢٠١۶ زمستان

تمرینهای حضوری حل و انتخاب پیشرفته): مدل (نظریه ی ٢ مدلِ نظریه ی درس در دستیاری •
٢٠١۵ تابستان لر، زی مارتین توسط ارائه شده ،٢ مدلِ نظریه ی درس

نظریه ی درس تمرین حل معلمان هدایت و تمارین وضع ١؛ مدلِ نظریه ی درس در دستیاری •
٢٠١۴-٢٠١۵ زمستان میْلدِْنبِرگر، ه های توسط ارائه شده ،١ مدلِ

دانشجویان، توسط آنها ارائه ی  برنامه ی تنظیم و مطالب تقسیم بندی منابع، کردن پیدا سمینار، درس در دستیار نقش ۶

ارائه ی و سمینار حین در سمیناردهندگان هدایت سخنران ها، اصالح سمینارشان، برای آماده شدن در دانشجویان به کم
است. سمینار
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، ریاض منطق درس تمرین معلمان هدایت و تمارین انتخاب : ریاض منطق درس در دستیاری •
٢٠١۴ تابستان لر، زی مارتین توسط ارائه شده

مارتین سرپرست تحت ر»، عمل همراه به «میدانهای موضوع تحت مدل نظریه ی سمینار درس •
لر. زی

ارشد) دوره ی (در امیرکبیر اه  دانش در آنالیز و ، ریاض مبان منطق، درسهای تمرین حل معلم •

(پیش حضوریافته مهم ٧ فراهمایی های و آموزش کارگاه های دوره ها، برخ 
ایران) به بازگشت از

ی هفته همراه آلمان» به در مونستر اه دانش در مدل نظریه ی  با ماه «ی آموزش کارگاه •
:(٢٠١۶ مه ٢٠ تا آوریل ١٨) آن از پس مدل نظریه ی کنفرانس

Model Theory Month in Münster

فرانسه: لیون، اه دانش ،٢٠١١ ژوئن تا مارس مدل، نظریه ی پیشرفته ی آموزش ویژه  ی سه ماه ی •
Special Model Theory Semester in Lyon

دکتری): در تحصیلم حمایت کننده ی تحصیل (راتبه ی مالوا به مربوط آموزش کارگاه های •

انگلستان، لیدز، اه دانش ،٢٠١١ ژوئن ۴ تا مارس ۵ مالوا، آموزش کارگاه نخستین –
مدلها نظریه ی و مجموعه ها نظریه ی منطق،

آلمان، در مونیخ نزدی فیش باخاو، ،٢٠١٠ سپتامبرِ ١١ تا ۵ مالوا، آموزش کارگاه –
مدلها نظریه ی و مجموعه ها نظریه ی در درسهایی

نظریه ی انگلستان، لیدز، ،٢٠١١ ژوالی ٢ تا ژوئن ٢۶ مالوا، آموزش کارگاه دومین –
مدلها نظریه  و منطق مجموعه  ها،

انگستان کسفورد، آ ،٢٠١٢ سپتامبر ١ تا گوست آ ٢۶ مالوا، آموزش کارگاه سومین –

:٢٠١۵ مارس ،۶ پاریس اه دانش مدل» نظریه ی و «هندسه سمینار •
GTM, “Geometrie & Theorie des Modeles”

منچستر: ٢٠١٣ ژوالی ١٢ تا ٨ ،« دیوفانت هندسه ی و «ترتیب کمینگ آموزش کارگاه •
o-minimality and Diophantine geometry

:٢٠١٣ فوریه کسفورد، آ اه دانش در کولوکیم •
Recent applications and trends in model theory

است. «کنفرانس» برای فرهنگستان مصوب واژه ٧فراهمایی،
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:٢٠١٣ لیدز، بریتانیا، مدل نظریه ی دانشجویان فراهمایی •
British Students’ Model Theory Conference

٢٠١٢ ژوالی ۶ تا ٢ ایتالیا، چِترارو، در مدل نظریه ی فراهمایی و آموزش گارگاه •

زبانها
کامل تسلط آلمان و انگلیس

انگلیس برای تافل مدرک
آلمان برای س ی گواهینامه ی

انگلستان در زندگ سال سه تجربه ی
آلمان در زندگ سال سه و

متوسط آشنایی فرانسوی و عربی
تمرین حال در

مادری زبان فارس

کاری موردعالقه ی زمینه های
، کالسی مدلِ نظریه ی منچستر، در سال سه مدت به ویل س راهنمایی ال تحت من کاری زمینه ی
اعداد میدانِ ترتیبی گسترشهای و کشش ها سالها، این در بود. ( (اُمینیمالیت ترتیب کمینگ ویژه به
سه در بوده اند. تحقیقاتم موضوع آنها دوی هر یا و گسسته یا ال چ مجموعه های افزودن با حقیق
از فراوان بهره گیری با کرده رها را کالسی مدل نظریه ی در تحقیق عمداً فرایبورگ، در بعدی سال
مجرد مدلِ نظریه ی در تحقیق سرانجام و یادگیری به کازانوا ه انری و لر زی مارتین کالس های و درسها
تحت هم اکنون بودند. تحقیقاتم موضوع ان آی پی و ان ت پی٢  قوی،  تئوری های سالها آن در آوردم. روی
یافتن برای تالش و مدل» نظریه ی در پایدار انشعاب «حدس مطالعه ی به پورمهدیان،  مسعود سرپرست
خواهند هراشوفس ساختمانهای مثالها این اصل ایده ی آورده ام. روی آن اثبات و رد در مثالهایی

بود.

تفریحات
به وی پدیا ریاض صفحات نوشتن ، فارس به مدل نظریه ی جزوات نوشتن ترجمه، من، تفریحات

هستند. فرانسوی) حاضر حال (در زبان یادگیری و آنها ویرایش ، فارس

معرفان
(آلمان) فرایبورگ اه دانش لر زی مارتین
(انگلستان) منچستر اه دانش ویل س ال
(تهران) امیرکبیر صنعت اه دانش و بنیادی پژوهشهای مرکز پورمهدیان مسعود
(انگلستان) لیدْز اه دانش فرسون م دوگالد
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مربوط پیوندهای برخ

فرایبورگ اه دانش •
http://logik.mathematik.uni-freiburg.de/

منچستر اه دانش •
http://www.maths.manchester.ac.uk/

آی پی ام •
http://www.ipm.ac.ir/

مالوا •
http://www1.maths.leeds.ac.uk/maloa/

لر زی مارتین •
http://home.mathematik.uni-freiburg.de/ziegler/Ziegler.

html

ویل س ال •
http://www.maths.manchester.ac.uk/~awilkie/

خان محسن •
http://home.mathematik.uni-freiburg.de/khani/

فرسون م دوگالد •
https://www.maths.leeds.ac.uk/index.php?id=263&uid=1045

اصفهان صنعت محترم اه دانش درخواستِ مورد اطالعات

تحصیالت قسمت در موفقیتها و راتبه ها بخش به ، آموزش و تحصیل افتخارات و پیشینه 
شود. مراجعه اه دانش

(شاگرداول ١٧٫۴۶ ارشد معدل بوده اند،  تحقیقات دکترا و پسادکترا دوره های مقاطع کلیه ی معدل
در (شاگرداول ١۵٫٩٠ کارشناس معدل منطق)، و جبر گروه در شاگرددوم و منطق گروه  در

کنکور). بدون ارشد برای سهمیه کسب و محض، ریاض گروه
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