
« ایران ریاضی کنفرانس دومین و «پنجاه گزارش

کنفرانس) (دبير یعقوبی∗ محمدعلی

شهید دانشگاه کامپیوتر و ریاضی دانشکدۀ در ١۴٠٠ شهریور ١١ الی ٨ روزهای در ایران ریاضی کنفرانس دومین و پنجاه

برگزاری از حاصل تجربه های به توجه با گردید. برگزار مجازی به صورت ،١٩ کوید بیماری همه گیری به دلیل کرمان، باهنر

مطلوبی شیوۀ به کنفرانس این شد سعی کرمان باهنر شهید دانشگاه در نهم و سی و ششم و بیست سیزدهم، کنفرانس های

آقای کنفرانس، علمی محترم دبیر نظر تحت کنفرانس علمی کمیتۀ منظور، همین به گردد. ارائه آن گسترده مخاطبان برای

شدند. انتخاب مختلف گرایش های با و خارجی و داخلی مطرح دانشگاه ٣٧ از نفر ۴٨ از متشکل سالمی، عباس دکتر

محورهای خارجی، و داخلی مدعو و عمومی سخنرانان انتخاب جمله از اموری تعیین برای بسیاری جلسه های کمیته این

نمودند. برگزار غیره و تخصصی کارگاه های عناوین میزگردها، موضوعات آن ها، مسئولین و کنفرانس

ارائه ساعته نیم و یک عمومی سخنرانی های ذیل شرح به داخلی و خارجی برجستۀ سخنران چهار کنفرانس این در

نمودند.

عمومی: سخنرانان

1. David Eisenbud, University of California: Linearity in the Resolution of Monomial Ideals;

2. Esfandiar Eslami, Shahid Bahonar University of Kerman: Logic and its Necessity;

3. Dusa McDuff, Columbia University: New Developments in the Symplectic Embedding Problem;
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4. Curtis T. McMullen, Harvard University, USA: Billiards and Moduli Spaces.

راهنمای استاد و فیلدز مدال برندۀ هاروارد، دانشگاه ریاضی بخش رئیس مک مولن١، پروفسور سخنرانان، بین در

و یاد خود سخنرانی در و کردند سخنرانی ایران ریاضی کنفرانس های در و ایران در اولین بار برای میرزاخانی مریم زنده یاد

شد. روبرو عالقه مندان فراوان استقبال با ایشان سخنرانی داشتند. گرامی را میرزاخانی دکتر خاطرۀ

یک سخنرانی های زیر شرح به ریاضی مختلف گرایش های در داخلی و خارجی مطرح مدعو سخنران یازده به عالوه

کردند: ارائه ساعته

1. Rama Cont, University of Oxford: Stochastic Calculus Without Probability: An Analytical View-

point;

2. Hamid Reza Ebrahimi Vishki, Ferdowsi University of Mashhad : Pure and Applied Mathematics:

Confrontation or Interaction?!;

3. Behnam Hashemi, Shiraz University of Technology: Least-squares Spectral Methods for Solving

Operator Eigenvalue Problems;

4. Milan Hladik, Charles University: Absolute Value Programming;

5. Ramin Javadi, Isfahan University of Technology: Expanding Properties of Graphs and its Applica-

tions in Ramsey Theory;
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6. Boris S. Mordukhovich, Wayne State University: Variational Analysis: What Is This About?;

7. Witold Pedrycz, University of Alberta: Interpretability and Explainability in Data Analytics: From

Data to Information Granules;

8. Cheryl E. Praeger, University of Western Australia: Codes and Designs in Johnson Graphs;

9. Mohammad Safdari, Sharif University of Technology: Local and Nonlocal Equations with Gradient

Constraints;

10. Laure Saint-Raymond, University of Lyon: Dynamics of Perfect Gases: A Statistical Approach;

11. Siamak Yassemi, University of Tehran: Cohen–Macaulayness in a Fixed Codimension;

صورت به مقاله ٩۴ و شفاهی ارائۀ صورت به مقاله ٢۴٨ تعداد، این از که شد ارسال کنفرانس این به مقاله ۵۴٨ تعداد

قرارداد و هماهنگی ،(ISC) اسالم جهان استنادی پایگاه نمایۀ بر عالوه نمایه سازی مقاالت برای شدند. پذیرفته پوستر ارائۀ

در بیشتر که است معتبری انجمن IEEE انجمن اینکه به توجه با گرفت. صورت IEEE بین المللی معتبر انجمن با الزم

ارتباط شاهد انجمن این در ریاضی کنفرانس های مقاالت نمایه سازی تداوم با امیدواریم است فعال مهندسی و فنی حوزه های

نتیجه در باشیم. نزدیک آیندۀ در ریاضی کنفرانس های با مهندسی و فنی رشته های دانشجویان و استادان بیشتر تعامل و

شدند. منتشر IEEE مقاالت مجموعۀ و انگلیسی فارسی، بخش سه در کنفرانس منتخب مقاالت مجموعه

و نظرات جمع بندی که شدند برگزار ساعت دو مدت به کنفرانس چهارم و دوم روزهای در ذیل شرح به میزگرد دو

گردید١. ارسال ایران ریاضی انجمن به آنان ارائه شدۀ ارزنده پیشنهادات

میزگردها:

(هماهنگ کننده)، گویا زهرا دکتر میزگرد: اعضای دانشگاه»؛ در ریاضی رشته آیندۀ بر ١٩ کوید همه گیری «تأثیر میزگردِ . ١

مومنایی؛ حسین دکتر و عبدالهی فرشید دکتر ممقانی، جلوداری محمد دکتر

دانشگر امیر دکتر میزگرد: اعضای ایران»: در ریاضی علوم رشته های توسعۀ در پیش رو «چالش های میزگردِ . ٢

یوسف زاده؛ ملیحه دکتر و نصیری میثم دکتر عرفانیان، احمد دکتر شریف، حبیب دکتر (هماهنگ کننده)،

و هفتم روزهای در به ترتیب کنفرانس موازات به ریاضی» «آموزش و آن» کاربردهای و داده «علوم کارگاه دو همچنین

شرکت کنندگان گستردۀ استقبال مورد که شد برگزار خارجی و داخلی مجرب استادان از بهره گیری با ١۴٠٠ شهریور دوازدهم
است. شده منتشر شماره همین در میزگرد دو این ١گزارش
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انجمن محترم همکاران توسط کنفرانس سوم روز در نیز ایران ریاضی انجمن بانوان کمیتۀ ساالنۀ گردهمایی گرفتد. قرار

پرداختند. سخنرانی ایراد به گولد١ ویکتوریا پروفسور و کرم زاده امیدعلی دکتر آقای آن در که گردید برگزار بانوان

زوم٢ نرم افزار دو از کنفرانس برنامه های سایر و سخنرانی ها مطلوب و مجازی جهت ارائۀ مناسب فضای ایجاد برای

بتوانند به راحتی داخلی شرکت کنندگان هم و خارجی سخنرانان هم تا شد استفاده موازی و هم زمان به طور آدوبی کانکت٣ و

شد، فراهم بنیادی دانش های پژوهشگاه توسط زوم نرم افزار از استفاده امکان که است الزم نکته این ذکر کنند. نظر تبادل

می کنیم. قدردانی پژوهشگاه مسئوالن بی دریغ تالش های و زحمات از اینجا در که

ریاضی انجمن محترم رئیس ابتدا افتتاحیه مراسم در گردیدند. برگزار مرسوم روال طبق اختتامیه و افتتاحیه مراسم

و تحقیقات علوم، وزارت عالی مقام سپس نمودند. ارائه انجمن فعالیت های از گزارشی واعظ پور سیدمنصور دکتر ایران

و ریاضیات خصوص در امیدبخشی سخنان مقام، این در خود سخنرانی اولین به عنوان زلفی گل، محمدعلی دکتر فناوری،

کشور فناوران و پژوهشگران از حمایت صندوق محترم رئیس افتخاری ایمان دکتر سپس نمودند. ایراد پایه علوم رشته های

صال مصلحیان، محمد دکتر آقای ادامه در پرداختند. پژوهشگران از حمایت نحوۀ و صندوق این فعالیت های تشریح به

کردند. اعالم را ریاضی انجمن آیندۀ برنامه های ،١۴٠٣ شهریور تا ١۴٠٠ مهر دورۀ برای ایران ریاضی انجمن محترم رئیس

ارزنده ای سخنان ایران ریاضی انجمن تأسیس سال پنجاهمین به مناسبت بهزاد مهدی دکتر گران قدر استاد مراسم، ادامۀ در

شدند: اهدا برگزیدگان به ذیل شرح به ایران ریاضی انجمن جوایز پایان در کردند. ایراد

شیراز؛ دانشگاه از نیک سرشت اشکان دکتر کرمانی: ریاضی عباس جایزۀ . ١
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کاشان؛ دانشگاه از جهانی پور روح اله دکتر شفیعیها: جایزۀ . ٢

کرمان. از پرورش و آموزش دبیر مومنایی، عبدالحمید آقای فاطمی: تقی جایزۀ . ٣

قابل تعداد کارگاه های و کنفرانس در شرکت هزینۀ تجارت) (بانک کنفرانس حامیان از یکی حمایت با کنفرانس این در

است امید شد. پرداخت کامل به طور ١۴٠٠ به منتهی سال دو دانش آموختگان و تکمیلی تحصیالت دانشجویان از توجهی

بعدی کنفرانس های در آینده در و گیرد قرار توجه مورد تکمیلی تحصیالت دانشجویان ترغیب و تشویق برای پسندیده کار این

کرمان، پیشرفتۀ فناوری و صنعتی تکمیلی تحصیالت دانشگاه ایران، مس صنایع ملی شرکت از همچنین یابد. ادامه نیز

و تشکر کمال کردند، حمایت معنوی و مادی صورت به کنفرانس این از که گرامی حامیان سایر و بم عالی آموزش مجتمع

می آید. به عمل قدردانی

دانشجویان و استادان از تعدادی کنفرانس این در مجازی سیستم های طریق از اطالع رسانی امکان به توجه با به عالوه،

ظرفیت این است امید داشتند. حضور سخنران و شرکت کننده به عنوان الجزایر عراق، هند، جمله از کشورها سایر از خارجی

باشیم. واقعی به معنای بین المللی سطح در ایران ریاضی کنفرانس برگزاری شاهد و یابد افزایش آتی کنفرانس های در

تمام ضبط شدۀ فیلم و انگلیسی و فارسی مقاالت مجموعه از جمله ایران ریاضی کنفرانس دومین و پنجاه اطالعات تمام

عالقه مندان دسترس در https://aimc52 .uk.ac.ir آدرس با کنفرانس تارنمای در مدعو و عمومی سخنرانی های

است.

آقای اجرایی، محترم دبیر به همراه دانشجویان، از نفر ٣١ و علمی هیئت اعضاء از نفر ۴٢ از مرکب کنفرانس اجرایی کمیتۀ
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همچنین سپاسگزاریم. بسیار آن ها همۀ از که کشیدند زحمت بسیار مختلف اجرایی کمیته های در برومندسعید، ارشام دکتر

حمایت های و کنفرانس برگزاری در همکاری برای سالمی عباس دکتر آقای ریاست به ماهانی ریاضی پژوهشی مرکز از

کرمان، باهنر شهید دانشگاه بخش های تمام از به عالوه، می آید. به عمل قدردانی و تشکر کمال معنوی، و مادی بی دریغ

آزاد آموزش های گروه انفورماتیک، حوزۀ فناوری، و پژوهشی معاونت حوزۀ عمومی، روابط دانشگاه، ریاست حوزۀ به ویژه

صمیمانه ای همکاری کنفرانس این برگزاری در که دانشگاه منابع و مالی اداری، معاونت حوزۀ و نقلیه فنی، دفتر مجازی، و

کنفرانس دومین و پنجاه برگزاری کمیتۀ می آید. به عمل قدردانی و سپاسگزاری کمال داشتند، مختلف کمیته های مسئولین با

حضور بین المللی، و داخلی مطرح استادان از دعوت با مجازی فضای بستر در باشد توانسته است امیدوار ایران ریاضی

جامعه عالقه مندان رضایت خاطر میزگردها و کارگاه ها سخنرانی ها، قالب در طرح شده مباحث و محترم شرکت کنندگان گرم

کرمان. باهنر شهید دانشگاه در ایران ریاضی انجمن بعدی کنفرانس های برگزاری امید به باشد. نموده فراهم را ایران ریاضی

کرمان باهنر شهید ∗دانشگاه
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