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و گیالن دانشگاه ریاضی علوم دانشکدۀ در ١۴٠١ اردیبهشت ٢١ تا ١٩ از آن کاربردهای و عددی آنالیز سمینار نهمین

شد. برگزار اسکای روم بستر در علمی کمیتۀ عضو ٢٣ و اجرائی کمیتۀ عضو ٩ حمایت با و مجازی به صورت

ارائه برای مقاله ۶۵ دقیق، داوری و مسئول دبیران تعیین از پس که بود شده ارسال سمینار این به مقاله ٧۶ تعداد

شد. پذیرفته برخط به صورت

گیالن دانشگاه ریاضی علوم دانشکدۀ رئیس عزیزپور، اسماعیل دکتر آقای خوش آمدگویی با سمینار، افتتاحیۀ مراسم

از خیرمقدم، ضمن و داشته گرامی را شرکت کنندگان حضور بی آزار، جعفر دکتر آقای سمینار، علمی دبیر سپس شد. آغاز

و عددی آنالیز سمینار به ویژه و تخصصی سمینار های برگزاری ضرورت مورد در ایشان کرد. قدردانی سمینار برگزارکنندگان

سخنرانان معرفی به گرامی داوران و علمی کمیتۀ محترم اعضای از قدردانی با همچنین کردند. ایراد را سخنانی آن کاربرد های

پرداخت. شود، می برگزار سمینار این در که کارگاه هایی و
سوپریوره٣ نرماله اسکوال از بنزی٢ میکله دکتر آقای آمریکا، کالیفرنیا دانشگاه از کانسا١ ادوارد دکتر آقای سمینار این در

سخنرانی که بودند شده دعوت کلیدی سخنرانان عنوان به بهشتی، شهید دانشگاه از حجاریان مسعود دکتر آقای و ایتالیا

بود: زیر شرح به کلیدی سخنرانی های عناوین نشد. برگزار ایشان کسالت خاطر به کانسا دکتر آقای
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حجاریان مسعود دکتر و راست) (سمت بنزی میکله دکتر کلیدی:  سخنرانان

2. Masoud Hajarian, Recent developments in tensor computations and multilinear algebra.

زنجان پایۀ علوم در تکمیلی تحصیالت دانشگاه دانشگاه از باستانی فروش علی دکتر آقای توسط کارگاه دو همچنین،

مس فروش علی دکتر آقای و مالی» ریاضیات در تصادفی کسری دیفرانسیل معادالت بر مبتنی مدل های «معرفی عنوان با

سخنرانی های از است به ذکر الزم شد. برگزار «FEniCS نرم افزار با آشنایی و «معرفی عنوان با شاهرود صنعتی دانشگاه از

برگزار دیگری ارائه هیچ کارگاه ها، برگزاری زمان در همچنین آمد. عمل به خوبی استقبال شده، برگزار کارگاه های و کلیدی

ببرند. بهره نیز سمینارها سایر از می توانستند کارگاه ها به عالقه مندان و نمی شد،

سید اجرایی)، (دبیر یاقوتی محمدرضا دکتر شریعتی، مداح نسیم خانم پلکویی، میخک دکتر راست، از اجرایی:  گروه اعضای از تعدادی
ابراهیمی حامد سجادی، ارسالن

دانشگاه محترم مسئوالن حمایت از تشکر ضمن یاقوتی، محمدرضا دکتر آقای سمینار، اجرایی دبیر سمینار، اختتامیۀ در

و علمی چهره های از تعدادی به معرفی بودند، فعال سمینار این برگزاری در که دانشجویانی و محترم شرکت کنندگان گیالن،

پرداختند. اکبر زاده حسن دکتر و معین محمد دکتر گیالنی، مجتهدی محمد علی دکتر رضا، فضل اله دکتر همچون استان، ادبی

گیالن ∗دانشگاه
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