
  ) -1390( هوشنگ بهروش

  )رياضي محض( 1351-1355)  ايران(دانشگاه تبريز  : ليسانس 

  )جبر( 1355- 1357) انگلستان(ن مري كالج لندن كوئي: فوق ليسانس 

  )جبر( 1371-1374) انگلستان(دانشگاه منچستر : دكتري 

  )1390( استاد: سمت 

  مقاالت چاپ شده در مجالت) الف(

1. M. H. Abbaspour and H. Behravesh, A note on quasi-
permutation representations of groups with two character 
degrees, Rend. Circ. Math Palermo, Vol. 60, No. 3, 2011,  309-
317 

2.  M. H. Abbaspour and H. Behravesh, Quasi-permutation 
representations of 2-groups satisfying the Hasse principle, 
Ricerche mat., Vol. 59, No. 1, 2010, 49-57. 

3. M. H. Abbaspour, H. Behravesh and G. Gaffarzadeh, 
Embeddings of minimal non-abelian p-groups, Applied 
Mathematics and Computation, Vol. 218, No.3, 2011, 658-661. 

4. H. Behravesh and G. Gaffarzadeh, Minimal Degree of 
Faithful Quasi-permutation Representations of p-Groups, 
Algebra Colloquium, Vol. 18, (Spec 1), 2011, 843-846. 

5. H. Behravesh and A. Borovik, A note on multivalued groups, 
will appear in Ricerche Mat. 

  
  



  مقاالت چاپ شده در سمينارها )ب(
  اجراي طرح در مراكز دانشگاهي) ج(
  كتب منتشر شده) د(
  مقاالت ارائه شده در دانشگاه اروميه) ه(
  راهنمايي پايان نامه هاي دكتري) و(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  يان نامه هاي كارشناسي ارشدراهنمايي پا) ز(
  متممهاي نرمال و عناصر پابت آن-p: نام پايان نامه. 1

  سيما دهنوي: نام دانشجو
  مركز نيمه حضوري دانشگاه اروميه: دانشگاهنام 
  1390آبان  27: سال

  برخي از خاصيت هاي خود ريختي هاي خود مركز از گروه: نام پايان نامه. 2
  عبداله گودرزوند چگيني: نام دانشجو
  دانشگاه اروميه :نام دانشگاه

  1390 مهر ماه: سال
گروه هاي غير پوچ توان كه همه دومين گروه هاي ماكسيمال آنها : نام پايان نامه .3

TI-گروه هستند.  
  الميرا فتاحي دراغلو: نام دانشجو
  دانشگاه اروميه: نام دانشگاه

  1390مهره  25: سال
  گروه هاي متناهي با تعداد معيت از مركزسازها: نام پايان نامه .4

  دامير پاكزا: نام دانشجو
  دانشگاه اروميه: نام دانشگاه

  1390مهر  13: سال
زيرگروه -QTIآبلي آنها  ه هاي متناهي كه تمام زيرگروه هايكرو: نام پايان نامه. 5

  هستند
  مريم لطفي: نام دانشجو



  دانشگاه اروميه: نام دانشگاه
  1390آبان  2: سال

   پايه هاي مينيمم براي نظريه معادالتي گروهها و حلقه ها :نام پايان نامه. 6
  ايمان افهمي: نام دانشجو
  مركز نيمه حضوري دانشگاه اروميه: نام دانشگاه

  1390مهر : سال
  
  سمت اجرايي) ح(
  سمت اجرايي در گذشته) ط(
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