ﮔﺰارش ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺳﻤﯿﻨﺎر ﻣﻠﯽ آﻣﺎر و اﺣﺘﻤﺎل ﻓﺎزی
 ١١و  ١٢اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ،١٣٩٨داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎزﻧﺪران

ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر ،ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺳﻤﯿﻨﺎر ﻣﻠﯽ آﻣﺎر و اﺣﺘﻤﺎل ﻓﺎزی ﺑﺎ ﻫﻤﺖ و ﺗﻼش ﻫﻤﮥ دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران ،اﺳﺎﺗﯿﺪ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
داﻧﺸﮑﺪۀ ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎزﻧﺪران در روزﻫﺎی  ١١و  ١٢اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ١٣٩٨در ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﺑﺮﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺟﺒﺮی و
رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻓﺎزی داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ .ﻫﺪف از اﯾﻦ ﺳﻤﯿﻨﺎر اراﺋﮥ دﺳﺖآوردﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ،ﻧﻈﺮی و ﮐﺎرﺑﺮدی ﺟﺪﯾﺪ
ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ،ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ و اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن آﻣﺎر ﻓﺎزی
و ﮐﺎرﺑﺮان آن در ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻠﻮم ﺑﻮده اﺳﺖ.
دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﮥ ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺳﻤﯿﻨﺎر آﻣﺎر و اﺣﺘﻤﺎل ﻓﺎزی ﮐﺎر ﺧﻮد را از دی ﻣﺎه ﺳﺎل  ١٣٩٧ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ آﻏﺎز ﮐﺮد .ﺳﺎﯾﺖ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻪ
ﻧﺸﺎﻧﯽ  https://conf.umz.ac.ir/sfsp9/Default.aspxآﻣﺎده و اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻤﯿﻨﺎر ،ﺗﺎرﯾﺦﻫﺎی ﻣﻬﻢ ،روش ﺗﺪوﯾﻦ
ﻣﻘﺎﻻت و ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ در آن ﻗﺮار داده ﺷﺪ .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺳﻤﯿﻨﺎر در ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺳﺘﻨﺎدی ﻋﻠﻮم ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ) (ISCﻧﻤﺎﯾﻪ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﮐﻤﯿﺘﮥ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ و ﻫﯿﺎت داوران ﺑﺎ  ١٨ﻋﻀﻮ از اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ،داوری ﻣﻘﺎﻻت
درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه را در ﻃﻮل  ۴ﻣﺎه از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ .در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه  ١٣٩٧ﭘﻮﺳﺘﺮ
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی آﻣﺎر اﯾﺮان و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻓﺎزی اﯾﺮان ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺳﺮاﺳﺮ
ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل ﮔﺮدﯾﺪ .دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﮥ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ،ﻣﻘﺎﻻت ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان را ﺑﺎ دو دورۀ ﺗﻤﺪﯾﺪ ارﺳﺎل ﻣﻘﺎﻻت ﺗﺎ  ١٣٩٧/١/٢٥درﯾﺎﻓﺖ
ﻧﻤﻮد .ﻧﺘﺎﯾﺞ داوری ﻣﻘﺎﻻت در ﺗﺎرﯾﺦ  ١٣٩٧/١/٣٠اﻋﻼم ﮔﺮدﯾﺪ.
از ﻣﻘﺎﻻت ارﺳﺎل ﺷﺪه ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺳﻤﯿﻨﺎر ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪ داوری ،ﺗﻌﺪاد  ٢٣ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش
ﮐﻤﯿﺘﮥ داوری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺎﺑﭽﮥ ﭼﮑﯿﺪه ﻣﻘﺎﻻت ،ﭼﺎپ و در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﻘﺎﻻت اراﺋﻪ ﺷﺪه ،ﭘﺲ از اﺻﻼﺣﺎت داوران و در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻤﯿﻨﺎر ﺣﺪاﮐﺜﺮ در  ۶ﺻﻔﺤﻪ ،ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  ٩٨/٣/٣١در اﺧﺘﯿﺎر دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﻧﻤﺎﯾﻪ در  ،ISCو ﺑﺎرﮔﺰاری ﺑﺮ روی وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺳﻤﯿﻨﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﻻت ﻧﯿﺰ در اﺧﺘﯿﺎر
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،ان ﺷﺎءاﻟﻪ.
در روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  ١٣٩٨/٢/١١و در ﺳﺎﻋﺖ  ٨:٣٠ﭘﺲ ازﻗﺮاﺋﺖ ﭼﻨﺪ آﯾﻪ ازﮐﻼم اﻟﻪ ﻣﺠﯿﺪ وﻫﻢ ﺧﻮاﻧﯽ ﺳﺮود ﻣﻠﯽ اﯾﺮان

ﺳﻤﯿﻨﺎر رﺳﻤﺎ آﻏﺎز ﺷﺪ.

در اﺑﺘﺪا دﺑﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﺳﻤﯿﻨﺎر و ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎزﻧﺪران ،ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﯿﺮاﺷﺮﻓﯽ ،ﺿﻤﻦ ﺧﻮش آﻣﺪﮔﻮﯾﯽ و ﺧﯿﺮ
ﻣﻘﺪم ﺑﻪ ﺣﻀﺎر ،ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻮﺗﺎه در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﻤﯿﻨﺎر اراﺋﻪ دادﻧﺪ .ﭘﺲ از ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺎ دو ﻣﺤﻮر ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎی
ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ اراﺋﮥ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻻت ﺧﻮد ﻧﻤﻮدﻧﺪ .دو ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎﯾﺎن دﮐﺘﺮ ﺑﻬﺮوز ﻓﺘﺤﯽ
واﺟﺎرﮔﺎه از داﻧﺸﮕﺎه ﮔﯿﻼن و دﮐﺘﺮ ﺑﻬﺮام ﺻﺎدﻗﭙﻮر ﮔﯿﻠﺪه از داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ و ﻣﯿﺰﮔﺮدی ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »اﺣﺘﻤﺎل و
اﻣﮑﺎن :ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎ« ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻃﺎﻫﺮی از داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﺮﮔﺰارﺷﺪه در اداﻣﮥ
اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ ﺳﻤﯿﻨﺎر ﺑﻮد.

ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ در دو ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻌﺪاز ﻇﻬﺮ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ٩٨/٢/١١از ﺳﺎﻋﺖ  ١۴اﻟﯽ  ،١٨:٣٠و ﺻﺒﺢ روز ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ
 ٩٨/٢/١٢از ﺳﺎﻋﺖ  ٨اﻟﯽ  ١٠:۴۵در داﻧﺸﮑﺪۀ ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﺨﺶ آﺧﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﻤﯿﻨﺎر ،ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﺎ
ﻋﻨﻮان »ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺴﺘﻪ  fuzzyregﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺮﺧﯽ از روﺷﻬﺎی رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻓﺎزی در  «Rﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ رﺑﯿﻌﯽ از
داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺎﻫﺮود ﺑﻮد .در ﻣﺮاﺳﻢ اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺑﻬﺮوز ﻓﺘﺤﯽ واﺟﺎرﮔﺎه ﺿﻤﻦ ﺗﺸﮑﺮ از دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران
ﺑﺮﮔﺰاری ﺳﻤﯿﻨﺎر و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎزﻧﺪران ،از ﻫﻤﮥ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان دﻋﻮت ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﺣﻮزه در دﻫﻤﯿﻦ ﺳﻤﯿﻨﺎر آﻣﺎر و اﺣﺘﻤﺎل ﻓﺎزی ﮐﻪ در ﺑﻬﺎر ﺳﺎل  ٩٩در داﻧﺸﮕﺎه ﮔﯿﻼن ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ارﺳﺎل
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ رﺑﯿﻌﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺎر اﯾﺮان در ﺳﻤﯿﻨﺎر
وﯾﺮاﯾﺶ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﮐﺎﻣﻞﻣﯿﺮﻣﺼﻄﻔﺎﺋﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺎر اﯾﺮان در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎزﻧﺪران

