
  

»هاي ديناميكيپانزدهمين سمينار معادالت ديفرانسيل و سيستم«گزارش   

 

 ١٣٩٩فند اس ١٨تا  ١٦ در روزهاي  هاي ديناميكيمعادالت ديفرانسيل و سيستمسمينار  پانزدهمين
ل شيوع اين سمينار به دليبرگزار شد.  مجازيصورت به در شهر رشت به ميزباني دانشگاه گيالن

  با چند ماه تاخير برگزار شد. ١٩-ويدويروس كو

گاه گيالن، دانش رياضيرئيس دانشكده علوم  صميمي،حسين  آقاي دكتر ابتدا ،در مراسم افتتاحيه   
 ،ميناردبير علمي س زاده،تقي نصير آقاي دكتر . سپسآمد گفتندخوش كنندگان در سمينارشركتبه 

شده در درخصوص تعداد مقاالت ارائههمانان سمينار، گزارش مختصري يه مآمدگويي بضمن خوش
 ةپژوهشكد عاليعضو شورايباقري،  محمد آقاي دكترسپس  ند.ارائه نمودسخنرانان كليدي  و سمينار

 ٤ه در قرن كشناس گيالني دان و ستاره، به معرفي كوشيار گيالني، رياضيتاريخ علم دانشگاه تهران
  پرداختند. ،است هجري مي زيسته ٥و 

 ٥٦مقاله پذيرفته شد كه  ٦٦، از اين تعداد .مقاله دريافت كرد ٧٥ در مجموع سمينار ةدبيرخان   
داوري مقاالت فقط توسط داوران  صورت پوستر ارائه شد.به مقاله ١٠صورت سخنراني و مقاله به

كنندگان سمينار ع مقاله بودند، انجام شد و برگزارنزديك با موضو با تخصصِ انادتسمينار كه اس
اين همچنين  گيري كردند.رد يا پذيرش مقاالت تصميم نسبت به مطابق با نظر داوران محترم  كامالً

 علي اصغر دكتر ، آنكارااز دانشگاه  ١بالينو دوميترودكتر : داشتكليدي  يشش سخنران سمينار
دكتر  المللي قزوين،رازاني از دانشگاه بين عبدالرحمن جديري اكبرفام از دانشگاه تبريز، دكتر

فردوسي از دانشگاه  فاطمه هلن قانعدكتر  هاي بنيادي، دانش السادات طالبي از پژوهشكدةامين
كليدي و تخصصي هاي . سخنرانيباهنر كرمان برگزار شداز دانشگاه  محمدرضا موالييدكتر  مشهد و

هاي ديناميكي برگزار معادالت ديفرانسيل و كالس سيستم در دو كالس موازي با عناوين كالس
دهندگان محترم از قبل به دبيرخانه سمينار ها از روي ويدئوهايي كه ارائههمه سخنراني اً تقريبشدند. 

راي بحث  و تبادل نظر بيشتر اي بهمچنين كالس جداگانهپخش شد.  ،ارسال كرده بودند
كنندگان قرار گرفت. پوسترها شد كه مورد استقبال برخي از شركتدگان در نظر گرفته كننشركت

                                                           
١Baleanu Dumitru 



دهندگان روي سايت سمينار قرار گرفت و امكان فايل ويدئويي ضبط شده توسط ارائهنيز به صورت 
از طبيعت گيالن  هاييها، نماهنگستراحت بين سخنرانيهاي ادر زمان پرسش و پاسخ فراهم گرديد.

ارائه سخنرانان محترم پخش شد كه  از مراحل كار دبيرخانه و هاييمحلي و نماهنگهاي با ترانه
  .قرار گرفتكنندگان سمينار شركت مورد استقبال 

، كنندگانضمن تشكر از شركت المعي، ساناز سمينار، خانم دكتر اجراييدبير  يهختتاممراسم ا در  
كنندگان، عملكرد سمينار را و با استناد به نظر شركت برگزاري سمينار ارائه كردند نحوةگزارشي از 

هاي همين سمينار معادالت ديفرانسيل و سيستمشانزدعلمي  در پايان، دبير .كردندخوب ارزيابي 
در  ١٤٠١سال كه در  سمينارجهت شركت در  ز دانشگاه گيالن، از حضارضمن تشكر ا ديناميكي
 . نددعوت كرد خواهد شد، برگزارتبريز دانشگاه 

  
  زادهنصير تقي
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