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برگزاري كارگاه آموزشي مدل سازي رياضي به روش دايناميكي

خبرگزاری آنا:اولين جلسه كارگاه سه روزه آموزشي  "مدل سازي رياضي به روش دايناميكي(پويا)به تدريس پرويز  
تاجداري، مؤلف  كتابهاي مدلسازي در ايران، صبح امروز با حضور رئيس و 60 تن از اعضاي هيأت  علمي دانشگاه

  آزاد اسلامي واحد اسلامشهر در سالن كنفرانس اين واحد  دانشگاهي برگزار شد.

پرويز تاجداري عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد  اسلامي و مؤلف كتابهاي مدلسازي در ايران در حاشیه این کارگاه در
گفتگو با  خبرنگار آنا با اشاره به كاربردهاي متنوع روش نوين مدل سازي دايناميكي  گفت: مدل سازي رياضي به روش

دايناميكي روشي نوين در راستاي ساخت مدل هاي  دايناميكي بوده و اين مدلها در رشته هاي مختلف داراي
كاربردهاي متنوعي است.

  

وي  افزود: اين روش درسال 2004 بوسيله استاد جيمزسنديفور، استاد ممتاز دانشگاه  جرح تاون ايالات متحده امريكا
ابداع و به جهان علم عرضه شد.

  

اين عضو  هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي خاطرنشان كرد: عليرغم اينكه در اين روش  برخلاف روشهاي مدل سازي
گذشته، حداقل رياضيات مورد نياز است وليكن  كاربردهاي آن در زمينه هاي مالي، آمار، رياضي، كامپيوتر،

داروسازي، پزشكي ،  ژنتيك فيزيك، رشته هاي مختلف مهندسي و ... بسيار چشم گير و حيرت آور مي  باشد.

  

مترجم كتاب مدل سازي رياضي به روش دايناميكي، ضمن تقدير از حسن  توجه مسولين دانشگاه آزاد اسلامي واحد
اسلامشهر در توجه به اين مهم و  اهتمام به برگزاري كارگاه آموزشي مذكور براي اساتيد اين واحد دانشگاهي گفت:  در

اين كارگاه، اعضاي هيأت علمي شركت كننده با روش هاي مدل سازي، سيستم  هاي جديد مدل سازي، سيستم هاي
دايناميكي مراتب مختلف، غير خطي، تجزيه و  تحليل سيستم ها، تعادل زماني، پايداري در سيستم ها و روش تابعي،

معادلات  خطي، توابع نمايي، رشد و ميراني نمايي، انتقال توابع، برازش منحني آشنايي  بيشتري پيدا كرده و قادر
ميگردند تا در اين زمينه از چه نوع رياضي و در چه  مواردي مي توان براي مدل سازي بهره مند شد، راهنمايي هاي

بهتري به  دانشجويان مشتاق ارائه نمايند.

  

گفتني است اولين جلسه كارگاه سه روزه  آموزشي "مدل سازي رياضي به روش دايناميكي (پويا)" صبح امروز با حضور
سعيد  شفائي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلامشهر و 60 تن از اعضاي هيأت علمي  اين واحد دانشگاهي، در سالن

اجتماعات واحد اسلامشهر برگزار شده و شركت  كنندگان در اين كارگاه، پس از گذراندن 24  ساعت دوره آموزشي، در
صورت  موفقيت در آزمون هاي ميان دوره و پايان دوره، موفق به اخذ گواهينامه  گذراندن دوره با موفقيت خواهند

شد.
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