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گردهماییهاي برگزارشده
گزارش »هشتمین سمینار آنالیز

آذرماه  ،١٣٩٩تعداد کل مقاﻻت دریافت

به صد مقاله رسید .بهدلیل

غیرحضوری بودن سمینار ،ام ان پذیرش مقاﻻت به صورت پوستر

عددی و کاربردهای آن«

غیرمم ن بود و لذا بعد از فرایند داوری توسط  ٣٢عضو کمیته علم ،

از مجموع  ١٠٠مقالۀ دریافت  ،تعداد  ٧٩مقاله برای ارائه در سمینار

کمال شانظری ∗ )دبير علم سمينار(

بهصورت سخنران پذیرفته شد .بیشتر مقاﻻت حول محورهای اصل

همایش شامل روشهای عددی در جبرخط  ،روشهای عددی در

ریاضیات مال  ،محاسبات علم

عددی در سیستمهای دینامی

در علوم پایه و مهندس  ،روشهای

 ،روشهای عددی در بهینهسازی و

کنترل بهینه ،روشهای عددی در حل معادﻻت دیفرانسیل و انتگرال
و کاربرد آنالیز عددی در هوش مصنوع  ،نظریه گراف ،علوم داده
و پردازش تصویر بود .این همایش شش سخنران

کلیدی داشت:

آقای دکتر اسماعیل بابلیان از دانش اه خوارزم  ،آقای دکتر نظامالدین

مهدوی امیری از دانش اه صنعت شریف ،آقای دکتر جلیل رشیدینیا
از دانش اه علم و صنعت ،آقای دکتر مصطف

صنعت
هشتمین سمینار آنالیز عددی و کاربردهای آن ١٧ ،تا  ٢٠فروردین
 ١۴٠٠در شهر سنندج و در دانش اه کردستان به صورت مجازی برگزار

شد .این همایش که قرار بود در خرداد سال  ١٣٩٩برگزار شود به
دلیل شیوع ویروس کرونا به تعویق افتاد و ط چند مرحله هماهنگ

با انجمن ریاض

کشور در نهایت در فروردین امسال برگزار شد.

در مراسم افتتاحیۀ سمینار ابتدا آقای دکتر عبدالله سلیم

رئیس

دانش ده علوم پایه ضمن خوشآمدگویی به شرکتکنندگان در

سمینار ،بر اهمیت ریاض

و خصوصاً ریاض

کاربردی در پیشرفت

علوم مختلف تأکید داشتند .ایشان همچنین به چالشهای پیش
روی رشته ریاض و ضرورت بازبین این موضوع و تأسیس رشتههای

بینرشتهای برای ایجاد رونق دوباره در رشتههای علوم پایه ،اشاره
نمودند.

سپس دبیر کمیتۀ علم

سمینار ضمن خوشآمدگویی

به میهمانان سمینار ،گزارش مختصری در خصوص تعداد مقاﻻت
ارائه شده در سمینار ،سخنرانان کلیدی و کارگاههای آموزش
نموده و از همه عوامل سمینار قدردان

ارائه

کردند .همچنین در این

مراسم نماهنگهایی در نکوداشت برندگان جایزۀ فیلدز ریاض  ،مریم

میرزاخان و کوچر بیرکار ،پخش گردید.

در مهرماه  ١٣٩٨با شروع فراخوان ،حدود  ٣٠مقاله به دبیرخانه

همایش ارسال شد و در مجموع با احتساب مقاﻻت ارسال در فراخوان

شمس

از دانش اه

امیرکبیر ،آقای دکتر جان چارلز بوچر از دانش اه آکﻼندِ
١

نیوزیلند و آقای دکتر رابرت کورلس  ٢از دانش اه وسترن آنتاریوی
کانادا .همچنین در این سمینار دو کارگاه آموزش

داود میرزایی از دانش اه اصفهان و آقای دکتر عل

توسط آقای دکتر
عبدی از دانش اه

تبریز برگزار گردید که مورد استقبال شرکتکنندگان قرار گرفت.
سخنران های ارائه شده در سمینار بهطور همزمان در چهار سالن

برگزار گردید اما سخنران های کلیدی و کارگاههای آموزش
تﻼق

و همزمان

با سایر برنامههای سمینار برگزار شد.

بدون

در مراسم اختتامیۀ سمینار ،ابتدا دبیر اجرایی ضمن تش ر از

شرکتکنندگان ،گزارش

از کموکیف برنامههای سمینار چهار روزه

ارائه نمودند و با استناد به نظر شرکتکنندگان ،عمل رد سمینار را

خوب ارزیابی کردند .به گفتۀ ایشان ،از مجموع  ٧٩مقاله پذیرفته
شده ،تعداد  ٧٧مقاله در طول چهار روز سمینار به صورت سخنران

ارائه شد .در ادامه آقای دکتر کیومرث کرم معاون پژوهش دانش اه

به بیان سخنران

از شرکتکنندگان

پرداختند .ایشان ضمن قدردان

در سمینار ،به نقش محاسبات عددی و شبیهسازی کامپیوتری در

علوم مختلف اشاره نمودند و بهطور ویژه در مورد اهمیت آن در

کیهانشناس

صحبت کردند .سپس آقای دکتر داود میرزایی به

عنوان نماینده انجمن ریاض

در سمینار سخنران

نمودند .ایشان

ضمن تش ر از برگزارکنندگان سمینار ،نظر خود را در خصوص کیفیت
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تعدادی از سخنران های ارائه شده بیان داشتند و در همین راستا به
این موضوع اشاره نمودند که تعداد قابل توجه
دانشجویان تحصیﻼت تکمیل

کاف

از سخنران ها توسط

کند.

ارائه شده و بهتر است برای ارتقای

کیفیت سمینار ،همانند گذشته اعضای هیئت علم

 .۴ی

نیز مقاﻻت خود

ندارند .این مش ل به همین نسبت برای پذیرش در سطوح

کاربردی و آنالیز عددی با حضور  ٢٢نفر از اعضای هیئت

تحصیﻼت تکمیل

دانش اههای کشور برگزار شد .این میزگرد حدود دو ساعت به

آموزش

خود پرداختند .در نهایت اهم مطالبی که حاضرین جلسه بر آن تأکید

شدن در طرح این دغدغه مهم ی

که به دلیل عدم حضور کاف

از مرحله زنگ خطر گذشته و اگر چارهای اندیشیده نشود به

کاربردی را

زودی باید منتظر شرایط دشوارتری بود.

گرفته است به گونهای است که عمدۀ مصوبات تقریباً هیچ

پشتوانۀ قابل قبول

از سوی جامعه ریاض

 .٢اگر چه انجمن ریاض
ریاض

مشورت

نقش رسم

ندارد اما ماهیت وزین علم

 .۵تبدیل سمینار دو ساﻻنۀ آنالیز عددی به کنفرانس ساﻻنه.

کاربردی ندارند.

 .۶ایجاد شب ۀ هم اریهای علم  ،آموزش

در کمیتۀ برنامهریزی

پژوهش ران و اعضای هیئت علم

این انجمن و نقش

و پیشنهاد دهنده بودن آن نزد مراکز مهم

گسترش آن به اعضای هیئت علم

همچون

رنگ اعضای هیئت علم

ریاض

برای اجرای پروژههای بزرگ مل

شبیه بند  ،١حضور کم

کاربردی در شوراهای مهم انجمن

جامعه ریاض

کمترین بهره و مشورت اخذ شود.

 .٣نظر تعدادی از هم اران مبتن

و پژوهش ران خارج از

و بینالملل .

کاربردی

با بهرهگیری از گروه مجازی آنالیز عددی و دعوت از سایر اعضا

و عموم

برای عضویت در این گروه.

 .٨تکمیل فرایند عضویت اعضا در انجمن ریاض برای جلوگیری

بر احیا یا تعریف رشته ریاض

از فرصتسوزی در روزهای انتخابات انجمن.

کاربردی بود تا بر همان اساس ،دانشجو پایههای علم

متناسبتر و بهروزتری از ابتدا از دروس ریاض کاربردی و البته
عمدتاً به ش ل  ۴واحدی را آموزش ببیند و در آنها مهارت

کاربردی داخل و

 .٧تﻼش برای انسجام بیشتر بین اعضای هیئت علم

موجب شده است تا باز هم از تجارب و نیازهای این

اعضای تأثیرگذار در تصمیمسازیهای تخصص

ریاض

و پژوهش

بین

کشور و همچنین برنامهریزی برای تعریف و کسب حمایت

کمیتههای برنامهریزی وزارت علوم غیر قابل انکار است.

در همین شرایط درست به دﻻیل

از وظایف هر استاد دلسوز و

مختلف با شروع از رشتههای بنیادیتر خصوصاً ریاض محض

گریبان بخشها و سطوح مختلف تصمیمگیری و

برنامهریزی رشته ریاض

مواجه ساخته است .پیشقدم

هر دانش اه است .خطر انحﻼل بسیاری از رشتههای مقاط

اعضای هیئت علم ریاض کاربردی در کمیتههای تخصص
و خصوصاً رشته ریاض

قبل و بعد از دانش اه و به تبع آن کل مأموریتهای

دانش اهها را با خطرات فراوان

داشتند در بندهای ذیل جم بندی شد.

ریاض

نیز وجود دارد .این مورد بنا به دﻻیل

که در فرصت مناسب گفته خواهد شد به تنهایی تمام نظام

از هم اران شرکتکننده به بیان نقطهنظرات

 .١مش ﻼت سابقهدار و روزافزون

و روشن مستقل

برای ورود داوطلبان دانشاندوخته دبیرستان به دانش اهها را

میزگرد مجازی با روی رد چالشهای پیش روی رشته

طول انجامید و هر ی

اشاره داشت و اینکه باید

سنجش مجری آن است ،معیارهایی علم

به پیشنهاد جمع از اعضای کمیته علم سمینار ،بعد از اختتامیۀ

علم

پیشنهاد دی ر به بازنگری فرایند پذیرش و بازبین مقررات

پذیرفت نه دانش اه و نه قوانین جاری پذیرش که سازمان

میزگرد مجازی دعوت کردند.

ریاض

برای ورود به بازار کار یا برای ادامه تحصیل را کسب

ورود به کلیه سطوح دانش اه

را ارائه نمایند .در پایان ایشان از حاضرین در جلسه برای شرکت در

سمینار ،ی

ایران
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دانش اه کردستان

