
آن» کاربردهای و ریاضی آنالیز سمینار چهارمین و «بیست گزارش

سمينار) (دبير رازانی∗ عبدالرحمن

شاخه های در که است کشور ریاضی تخصصی گردهمایی های قدیمی ترین از یکی آن کاربردهای و ریاضی آنالیز سمینار

علمی یافته های آخرین کشور، از خارج و داخل استادان و دانشجویان محققین، آن در و می شود برگزار ریاضی آنالیز مختلف

برگزار مشهد فردوسی دانشگاه همت به ١٣۵٧ سال در آن کاربردهای و ریاضی آنالیز سمینار اولین می کنند. ارائه را خود

سمینار سومین و بیست می شود. برگزار ایران ریاضی انجمن حمایت با ادواری شکل به سمینار این بعد، به زمان آن از شد.

آنالیز سمینار چهارمین و بیست که بود شده مقرر و شد تشکیل اراک دانشگاه در ١٣٩٧ سال در آن کاربردهای و آنالیز

خوشنویسی پایتخت قزوین، شهر در واقع (ره)، امام خمینی بین المللی دانشگاه در ١٣٩٩ اسفند در آن کاربردهای و ریاضی

حمایت با سمینار این ،١۴٠٠ خرداد ۶ و ۵ روزهای در تأخیر اندکی با ،١٩ کوید بیماری شیوع علت به شود. برگزار ایران،

شد. برگزار اسکای روم محیط در مجازی به صورت ایران ریاضی انجمن و (ره) خمینی امام بین المللی دانشگاه

بنابراین برد. بهره سمینار این در ویژه ای میهمانان حضور از بتوان که گردید فراهم بستری سمینار، بودن مجازی دلیل به

سخنران به عنوان خود حضور با تا آمد به عمل دعوت کشور از خارج ساکن غیرایرانی و ایرانی برجستۀ ریاضی دان سیزده از

سمینار این تاریخ در کشور از خارج مدعو سخنران تعداد این حضور که گفت (می توان بیفزایند سمینار علمی غنای بر مدعو

به الفبا حروف به ترتیب آن ها، خدمت محل و سخنرانی ها عناوین همراه به مدعو سخنرانان اسامی است). بوده بی سابقه
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محققین، ١۴٠٠/٠١/١۵ لغایت ١٣٩٩/١٠/٠١ روز از و شد بارگذاری سمینار تارنمای ١٣٩٩/٠۶/٠١ تاریخ در

از پس دریافتی مقاالت . نمودند ارسال سمینار دبیرخانه به را خود علمی دستاوردهای و مقاالت دانشجویان و استادان،
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نویسندگان برای داوری نهایی نتایج ١۴٠٠/٢/٢٠ از قبل تا و گردید ارسال داوران برای سمینار علمی کمیتۀ در اولیه بررسی

شد. ارسال مقاالت

را سمینار این علمی کمیتۀ اعضای آنالیز گرایش در مختلف تخصص های با کشور بنام محققین و استادان از زیادی جمع

امام خمینی بین المللی دانشگاه اصفهان، دانشگاه بودند: الفبا) حروف (به ترتیب زیر دانشگاه های از اعضا این دادند. تشکیل

طوسی، نصیرالدین خواجه دانشگاه تهران، دانشگاه زنجان، پایۀ علوم تکمیلی تحصیالت دانشگاه تبریز، دانشگاه (ره)،

صنعتی دانشگاه شیراز، دانشگاه بهشتی، شهید دانشگاه سمنان، دانشگاه کرمانشاه، رازی دانشگاه خوارزمی، دانشگاه

مازندران، دانشگاه کرمان، دانشگاه کردستان، دانشگاه مشهد، فردوسی دانشگاه ایران، صنعت و علم دانشگاه امیرکبیر،

و شفاهی ارائۀ برای را مقاله ٧٠ تعداد دریافتی، مقاله ١۶۵ از علمی کمیتۀ مراغه. دانشگاه و آذربایجان مدنی دانشگاه

ندادند. تشخیص مناسب ارائه برای را مقاله ۵۵ تعداد همچنین پذیرفتند. پوستر شکل به ارائه برای را مقاله ۴٠ تعداد

عالقه مندان تا شد داده قرار غیرموازی و دقیقه ای ۵٠ به صورت کلیدی و اصلی سخنرانی ١٣ تعداد سمینار، اصلی تاالر در

و بود شده طراحی سخنران هر محلی ساعت به توجه با زمان بندی این البته نمایند. شرکت سخنرانی ها تمامی در بتوانند

میانی فواصل در داشت. ادامه بعدازظهر ٨ تا صبح ٨ ساعت از خرداد ۶ و ۵ روزهای در سمینار سخنرانی های بنابراین

در همچنین شد. ارائه دقیقه) ٢٠ سخنرانی (هر موازی کالس ۴ در شفاهی صورت به مقاله ٧٠ تعداد مدعو، سخنرانان

بود. شده بارگذاری عالقه مندان مطالعۀ برای سمینار مدت طول در پوستر به صورت مقاله ۴٠ سمینار، تارنمای

مرتضی دکتر و علمی، کمیتۀ آبکار،دبیر علی دکتر سمینار، دبیر رازانی، عبدالرحمن دکتر سمینار، این اصلی مجریان

بودند. اجرایی، کمیتۀ دبیر اویسی ها،

این در خود شرکت با که تکمیلی تحصیالت دانشجویان و محققین استادان، از سمینار، کنندۀ برگزار کمیتۀ پایان، در

برگزاری در حمایت برای (ره) امام خمینی بین المللی دانشگاه و ایران ریاضی انجمن از و افزودند آن علمی غنای بر سمینار

می نماید. تشکر سمینار، این پربار

(ره) امام خمینی بین المللی ∗دانشگاه
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