
 
 
 

 
 

 تعلقات عامہ و ميڈيا کو آرڈی نيٹرآفس 
  جامعہ مليہ اسالميہ

 نئی دہلی
2020دسمبر  ,24   

 پريس ريليز
پر جامعہ مليہ اسالميہ شعبہ کمپيوٹر سائنس کے پروفيسر کی کتاب کی اشاعت19- کووڈ    

ايک ، ڈاکٹر جامعہ مليہ اسالميہ کے شعبہ کمپيوٹر سائنس کے سب سے کم عمر فيکلٹی ممبران ميں سے 
وبائی مرض پر ايک کتاب کی تدوين کی ہے جو سنگاپور کے اسپرنگر کی  19-خالد رضا نے جاری کووڈ

، سروالنس ، پريوينشن،  19- ان کووڈ: کمپيوٹيشنل انٹيليجنس ميتهڈ "ايک مشہور سيريز ميں شائع ہوئی ہے۔
) 62 انڈکيس -ايچ (يلی جنس سيريز کے عنوان سے موسوم کتاب کمپيوٹيشنل انٹ" پريڈکشن اينڈ ڈائگنوسس 

ويں جلد ميں شائع ہوئی ہے۔ 923کے    
کے مختلف پہلوؤں  19- کتاب کے تمام ابواب اسکوپس ڈيٹا بيس ميں ترتيب ديئے گئے ہيں۔ کتاب ميں کووڈ

ابواب ہيں ، جن ميں کورونا وائرس کے بنيادی اصول ، وبائی پيشگوئی کے ماڈل ، نگرانی  22پر محيط 
، سوشل نيٹ ورک  19- اور آئی او ايم ٹی پر مبنی مربوط نظام ، کووڈ -کنگ سسٹم ،آئی او ٹی اور ٹري

وغيره شامل ہيں ۔ اس کتاب کے معاون مصنفين ) سی ٹی ، ايکس رے(تجزيہ سسٹم ، ريڈيوالجيکل اميجز 
روں سے وابستہ ان شعبوں کے ماہر ہيں اور وه جامعہ مليہ اسالميہ کے عالوه دنيا بهر کے ديگر نامور ادا

  ہيں۔
يہ کتاب کمپيوٹر اور ڈيٹا سائنسدانوں ، وبائی امراض کے ماہر ، ريڈيولوجسٹ ، ڈاکٹروں ، کلينشين ، 

دواسازی کے پيشہ ور افراد کے ساته ساته ، بين السطعی اور ملٹی شعبہ علوم کے گريجويٹ اور تحقيقی 
ايميزون ، اور اسپرنگر سميت ديگر آن الئن  طلباء کے لئے ايک قابل قدر اور جامع دستاويز ہے۔ کتاب

ہے۔ جامعہ مليہ اسالميہ کی وائس چانسلر پروفيسر نجمہ اختر نے ڈاکٹر رضا کو  پليٹ فارم پر دستياب  
کے خالف لڑنے کے لئے کمپيوٹيشنل انٹيليجنس کے اطالق ميں کردار ادا کرنے پر مبارکباد  19- کووڈ
 دی۔

سے کمپيوٹيشنل بائيولوجی اور سافٹ کمپيوٹنگ کے شعبے ميں پی ايچ ڈی  ڈاکٹر رضا جامعہ مليہ اسالميہ
ہيں۔ اس سے قبل ، وه قاہره ، مصر کی عين شمس يونيورسٹی ميں آئی سی سی آر چيئر پروفيسر ره چکے 

ہيں۔ وه اسپرنجر ، ايلسيوير ، سی آر سی ، آئی ای ای ، اور ولی جيسے معروف پبلشرز کی کتابوں ميں 
سے زياده تحقيقی مضامين متعدد علمی سائنسيی جرائد ميں شائع ہو چکی  60دے چ کے ہيں ۔  اپن تعاون

پی ايچ ڈی طلباء کی نگرانی کر رہے ہيں۔ ڈاکٹر رضا  4ميں فی الحال ، وه  ہيں ۔ فنڈڈ ريسرچ پروجيکٹس 
جنس اور بايو  کا تحقيقی کام بايو انفارميٹکس الگورتهم ، سسٹم بائيولوجی ، اور کمپيوٹيشنل انٹيلی

 انفارميٹکس ميں اس کے استعمال کی نشوونما پر مرکوز ہے۔
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