
« زیستی ریاضیات بین المللی همایش دومین و ملی همایش «چهارمین گزارش

همایش) (دبیر بابائی∗ افشین دکتر

پوستركنفرانس

حمایت با ١۴٠١ بهمن بیستم و نوزدهم روزهای در زیستی ریاضیات بین المللی همایش دومین و ملی همایش چهارمین

شد. برگزار مجازی به صورت مازندران دانشگاه ریاضی علوم دانشکدۀ در ایران آمار و شناسی زیست ریاضی، انجمن های

ریاضیات مهم زمینۀ در کشور سراسر در محققین گرد هم آوردن به منظور و پایه علوم بین المللی سال گرامیداشت با همایش این

ریاضیات، مانند مختلف رشته های از پژوهشگرانی همایش، این در شد. برگزار پایه علوم در نوین شاخه ای به عنوان زیستی

در ریاضی کاربرد و مدل سازی محور شش در را خود مقاالت و یافته حضور پزشکی علوم و بیوانفورماتیک آمار، زیستی، علوم

سیستم های و دیفرانسیل معادالت بیوانفورماتیک، آمارزیستی، زیستی، علوم در تصادفی ریاضیات پزشکی، و زیستی علوم

ارسال و تهیه زیستی علوم در محاسباتی روش های و زیستی، علوم در بهینه کنترل و بهینه سازی زیستی، درعلوم دینامیکی

پذيرفته مقاله ٩٨ مختلف، داوری کميته های توسط داوری ا ز پس همایش، دبيرخانۀ به ارسال شده مقاالت مجموع از نمودند.

استنادی پايگاه با انجام شده هماهنگی با همچنين بود. پوستر به صورت مقاله ٢۴ و سخنرانی به صورت مقاله ٧۴ که شد

شد. خواهند نمايه پايگاه اين در پذيرفته شده مقاالت همۀ (ISC)، اسالم جهان علوم

در مطالبی ایراد به همایش داخلی سخنران چهار داشتند. حضور خارجی و داخلی مدعو سخنران ١٠ همایش، اين در

پرداختند ذیل به شرح زیستی ریاضیات حوزۀ جایگاه و اهمیت خصوص
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آن». آموزشی برنامه و زیستی «آمار سخنرانی: عنوان مازندران، پزشکی علوم دانشگاه از چراتی یزدانی جمشید دکتر . ٢

در آن جایگاه و اهداف زیستی، «ریاضیات سخنرانی: عنوان مشهد، فردوسی دانشگاه از قانع هلن فاطمه دکتر . ٣

ایران».

زیستی». ریاضیات زیست شناسی، «ریاضی، سخنرانی: عنوان دامغان، دانشگاه از رضایی آرزو دکتر . ۴

بود ذیل به شرح آن ها سخنرانی عناوین و همایش بین المللی سخنرانان همچنین
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“Biomathematics and optimal control”.
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“Numerical simulation of the stochastic neural field equation with delay”.
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“On the qualitative results of nonlinear integro-differential equations with fading memory”.
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“Mathematical modeling and simulation of infectious disease dynamics through disease informed

neural networks”.
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“On the fractal nature of DNA”.
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“Coarse-grained models of cell physiology”.
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ایجاد جهت فیزیولوژیک بر مبتنی فارماکوکینتیک مدل سازی «کارگاه عناوین تحت تخصصی کارگاه سه همایش طول در

مدل سازی «کارگاه کانادا، کلمبیا برتیش دانشگاه از رحمیم دکترآرمان تدریس با سرطان» بیماری برای دیجیتالی دوقلوهای

مرکز از زارع پیشه دکترمسعود تدریس با درمانی» پرتو از استفاده با سرطان درمان در بهینه سازی روش های و ریاضی

تدریس با قورباغه» یک نوزاد مرکزی عصبی سیستم های از دقیق مدل یک توسعۀ «کارگاه و آمریکا کترینگ١ اسلون سرطان

رایزنی های با گرفت. قرار همایش شرکت کنندگان استقبال مورد و برگزار انگلستان اکستر٢ دانشگاه از فرجامی، دکترسعید

نشریات این در ویژه شمارۀ به صورت همایش این برتر مقاالت که شد مقرر کشور، علمی نشریۀ چند مسئولین با انجام شده

برسند. چاپ به

دانشگاه در همایش این برگزاری از ایران ریاضی انجمن حمایت از که دانند می الزم خود بر همایش این برگزارکنندگان

سایر در کشور ریاضی دانشجویان و اساتید تمامی از حضوری میزبانی امید به باشند. داشته را تشکر نهایت مازندران

مازندران. دانشگاه ریاضی علوم دانشکدۀ در ایران ریاضی انجمن حمایت تحت همایش های

مازندران دانشگاه ∗
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