
آن» کاربردهای و تابعی آنالیز سمینار «ششمین گزارش
همایش) اجرائی (دبیر هرندی∗ امینی علیرضا

و باناخ فضاهای مانند توپولوژیک، برداری فضاهای مطالعۀ به که است ریاضی رشتۀ از شاخه ای تابعی آنالیز
کاربردی مسائل از بسیاری مطالعۀ برای الزم نظری مبانی و می پردازد آن ها بین خطی عملگرهای بررسی و هیلبرت،

می کند. فراهم را مهندسی، و فیزیک مانند علوم، دیگر رشته های یا و ریاضی دیگر شاخه های در
و چهاردهم پنجشنبه، و چهارشنبه روزهای برای نخست آن کاربردهای و تابعی آنالیز سمینار ششمین برگزاری
چهارشنبه روزهای به همایش این برگزاری کرونا بیماری شیوع در پی که بود شده برنامه ریزی ،۱۳۹۸ اسفند پانزدهم

شد. برگزار مجازی به صورت و موکول ،۱۳۹۹ بهمن ماه نهم و هشتم پنجشنبه، و
زیر خارجی برجستۀ ریاضی دان شش از و گرفت انجام تخصصی سخنرانی ۸۰ از بیش روزه دو همایش این در
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اصلی سخنران دیگر از مشهد، فردوسی دانشگاه علمی هیئت عضو و ریاضی دان صال مصلحیان، محمد دکتر آقای
صادقی، قدیر دکتر علیزاده، حسین محمد دکتر آقایان ایرانی: جوان ریاضی دان چهار از همچنین بودند. همایش این
این در معمول، رسم مطابق بود. شده دعوت تخصصی سخنرانی ارائۀ برای دهقانی مهدی دکتر و گابله موسی دکتر
برندگان و تخصصی مدعو سخنرانان دیگر وصفی، اسدی علی محمد دکتر آقای و خسروی فاطمه دکتر خانم از همایش

شد. تقدیر ،۲۰۲۰ و ۲۰۱۹ سال های در تابعی آنالیز جایزۀ
و ایرانی ریاضی دانان تا سازد فراهم مناسبی محیط توانست آن کاربردهای و تابعی آنالیز سمینار ششمین
تابعی آنالیز گوناگون زمینه های در ایده هایشان تبادل و بحث به سمینار در شرکت کننده خارجی برجستۀ ریاضی دانان
چشم اندازهای و دستاورد ها با تکمیلی تحصیالت دانشجویان و جوان پژوهشگران سمینار این در همچنین، بپردازند.
ایرانی، ریاضی دانان جامعه بین مؤثر ارتباط برای محفلی ایجاد شدند. آشنا تابعی آنالیز کاربردهای و پژوهشی نوین
فرصتی ایجاد و پژوهشگران بین افکار تبادل باال، استانداردهای با ریاضی دانش مرزهای در علمی سخنرانی های ارائۀ

بود. سمینار این برگزاری دستاوردهای دیگر از مشترک پژوهشی پروژه های تعریف برای
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