
کان  دا�ه ا��ھان ��ما��رای  اول ، ���ه ریا�یات �و���ده سا�ن ���را�ی : �

: دوره آ�وز�ی

 مختلف هاي زمينه با آشنايي منظور به را جلساتي سلسله دارد قصد اصفهان شعبه -بنيادي دانش هاي پژوهشگاه رياضيات پژوهشكده منطق گروه
شود تالش دوره ها اين در .نمايد برگزار رياضي منطق  از منطق بنابراين و شوند، آشنا منطق مختلف كاربردهاي و رويكردها با شركت كنندگان تا مي 

 ها، گزاره منطق همچون عناويني آموزشي دوره  اين .مي گيرد قرار بررسي مورد )محاسباتي( كامپيوتر نظري علوم و فلسفه، رياضي، جنبه سه هر
 نظريه فازي، منطقهاي منطقي، پارادوكسهاي معرفتي، منطقهاي موجهات، منطقهاي گودل، ناتماميت قضيه و پذيري محاسبه محموالت، منطق

  .دربرمي گيرد را غيره و پرلوگ با نويسي برنامه اثبات، نظريه مدل، نظريه ها، مجموعه
 بالمانع دوره ها اين در مختلف رشته هاي از عالقمند دانشجويان و اساتيد حضور و نبوده پيش نيازي هيچ نيازمند ها دوره اين كه است توجه شايان
.نماييد ارسال ir.ghari@ipm ايميل آدرس به را خود درخواست است كافي نام ثبت براي .است

�حا��ه �ذ�ی و  ���ه ��ما��ت �ودل: دوره �وم
.مي گيرند قرار بررسي مورد گودل ناتماميت قضيه هاي فلسفي نتايج و اثباتها سپس مي شود، معرفي محاسبه پذيري مفهوم ابتدا دوره اين در

پيام سراجي: مقدمه اي بر ماشينهاي تورينگ و نظريه محاسبه پذيري،                  سخنران: عنوان          •
16تا  14، ساعت 1396فروردين  24پنج شنبه : زمان

.مي پردازيم رياضيات و منطق در ناپذير تصميم مسايل با آن ارتباط و توقف مساله به تورينگ، ماشينهاي معرفي از پس جلسه اين در :چكيده

)خوارزمي دانشگاه( خمسه امير :سخنران                چرچ، تز و نامحدود ثبات ماشينهاي :محاسبه پذير توابع :عنوان•
16  تا 14 ساعت ،1396 فروردين 31 شنبه پنج :زمان

  به سپس .مي شود پرداخته نامحدود ثبات ماشينهاي مطالعه رويكرد با آنها توليد چگونگي و محاسبه پذير توابع معرفي به ابتدا سخنراني اين در :چكيده
.شوند معرفي امكان حد در نظريه اين مهم نتايج و پايه اي ايده هاي مي كنيم تالش پايان در .مي شود اشاره چرچ تز و محاسبه ديگر مدلهاي

)خوارزمي دانشگاه( خمسه امير :سخنران                                گودل، ناتماميت قضاياي و اول مرتبه حساب :عنوان•
16  تا 14 ساعت ،1396 ارديبهشت 7 شنبه پنج :زمان

 براي دقيق تعريف ارايه ولي هستند درك قابل شهودي طور به اعداد .مي باشند طبيعي اعداد خصوص به اعداد خواص به عالقه مند معموال افراد :چكيده
  مانند آن جذاب نتايج برخي و حساب موضوع اصول معرفي به سخنراني اين در .برمي گردد 19 قرن اواخر به حساب موضوعي اصل مطالعه و آنها

 .مي شود پرداخته گودل ناتماميت قضاياي

سراجي پيام :سخنران                                    گودل، ناتماميت قضاياي مختلف اثباتهاي :عنوان•
16  تا 14 ساعت ،1396  ارديبهشت 14 شنبه پنج :زمان

  اخير دهه چند طي كه ديگري برهانهاي به سپس و مي شود ارائه ناتماميت دوم و اول قضيه هاي براي گودل اصلي اثبات ابتدا سخنراني اين در:چكيده
.مي پردازيم شده اند ارائه قضيه ها اين براي

)اصفهان دانشگاه( كرباسي زاده احسان امير :سخنران                                             گودل، ناتماميت قضيه از سوء استفاده :عنوان•
16  تا 14 ساعت ،1396  ارديبهشت 21 شنبه پنج :زمان

 هوش در نظرياتي ابطال يا تاييد براي گودل ناتماميت قضاياي از استفاده آيا داد؟ تعميم ديگر حوزه هاي به را گودل ناتماميت نتايج مي توان آيا :چكيده
.مي پردازيم پرسشهايي چنين به سخنراني اين در است؟ مجاز ديني مدعيات حتي يا فيزيك يا مصنوعي

و  �حا�با�ی آ�نایی با ���ق ریا�ی، ف���ی
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