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: دوره آ�وز�ی

 هاي زمينه با آشنايي منظور به را جلساتي سلسله دارد قصد اصفهان شعبه-بنيادي دانش هاي پژوهشگاه رياضيات پژوهشكده منطق گروه
 بنابراين و شوند، آشنا منطق كاربردهاي و رويكردها با شركت كنندگان تا مي شود تالش دوره ها اين در .نمايد برگزار رياضي منطق مختلف
 همچون عناويني آموزشي دوره  اين .مي گيرد قرار بررسي مورد )محاسباتي( كامپيوتر نظري علوم و فلسفه، رياضي، جنبه سه هر از منطق
 پارادوكسهاي معرفتي، منطقهاي موجهات، منطقهاي پذيري، محاسبه گودل، ناتماميت قضيه و پئانو حساب محموالت، منطق ها، گزاره منطق

  .مي گيرد بر در را غيره و پرولوگ با نويسي برنامه اثبات، نظريه مدل، نظريه ها، مجموعه نظريه فازي، منطقهاي منطقي،
  دوره ها اين در مختلف رشته هاي از عالقمند دانشجويان و اساتيد حضور و نبوده پيشنيازي هيچ نيازمند ها دوره اين كه است توجه شايان
.نماييد ارسال ir.ghari@ipm آدرس به ايميلي است كافي نام ثبت براي .است بالمانع

� ���ق ��اره:دوره اول
  .شود مي معرفي محاسباتي و فلسفي رياضي، جنبه سه از  )ها جمله منطق يا( ها گزاره منطق دوره اين در

)اصفهان صنعتي دانشگاه( محمدي حمزه :سخنران                       رياضي، در ها گزاره منطق :عنوان•
16  تا 13:30 ساعت ،1395 آبان 27 شنبه پنج :زمان

 اصل اثبات سيستمهاي و معناشناسي ديدگاه از را منطق اين سپس .مي كنيم معرفي را گزاره ها منطق نحوي ساختار ابتدا :چكيده
.مي كنيم بيان را منطق اين تماميت و صحت قضاياي و مي كنيم بررسي طبيعي استنتاج و رشته حساب موضوعي،

)بنيادي دانشهاي پژوهشگاه( قاري مقداد :سخنران          كامپيوتر، علوم در ها گزاره منطق :عنوان•
16  تا 13:30 ساعت ،1395 آذر 4 شنبه پنج :زمان

   .باشد مي ها گزاره منطق در فرمول يك (SAT)پذيري صدق مساله حل براي الگوريتمهايي معرفي سخنراني اين از هدف :چكيده
 نوع اين پذيري صدق تعيين براي الگوريتمهايي و شده معرفي (Horn) هرن فرمولهاي و(CNF)عطفي نرمال صورتهاي ابتدا

.شود مي معرفي فرمولها

)اصفهان دانشگاه( كالنتري علي سيد :سخنران                     فلسفه، در ها گزاره منطق :عنوان•
16  تا 13:30 ساعت ،1395 آذر 18 شنبه پنج :زمان

 خواهيم سوال اين طرح به سپس .پرداخت خواهيم ها گزاره منطق در منطقي ادات بودن صدق تابِع بررسيِ و شرح به ابتدا :چكيده
  پاسخ براي .خير يا هستند يكسان طبيعي زبان در آنها با متناظر ادات با معنايي لحاظ به مذكور منطقيِ ادات آيا كه پرداخت

 را نظريه اين كاربست امكان سپس و نموده بررسي را )1975( گرايس (Implicature)ضمني معناِي تئوري سوال، اين به
.داد خواهيم قرار بررسي مورد فوق سوال به پاسخ براي
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