دریچهای به پژوهش
 .۴مقالههای همایشهای علمی
عادل محمدپور (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
و فرشید خان زاده (پژوهشکده آمار)
شرکت در همایش های علمی ،فرصتی استثنایی برای پژوهشگران و دانشجویان به شمار می رود؛ به ویژه
در زمان های پذیرایی که شاید بتوان گفت بهترین فرصت بررای بحرو و گفتگروی رودررو برا اسرتادان و
محققان برجسته است!
هدف اصلی همایش ها اطالع رسانی سریع در زمینه های مختلف علمی و روزامدسرازی دانسرته های
متخصصان و دانشجویان و برقراری ارتباط بین پژوهشگران است .این روش انتشار نترای پژوهش هرا
امکان ارائه کارهای ناتمام و جزئی و ثبرت سریع شران را بره پژوهشرگران می دهرد .بره طور کلری ،اغلر
شرکت کنندگان در یک همایش ،دست کم یکی از اهداف زیر را در نظر دارند:
 ثبت ایده ای خام برای اجرای یک طرح پژوهشی،
 انتشار بخشی از نتای یک رساله دکتری یا طرح پژوهشی به دلیل طوالنی برودن فراینرد اجررا و
انتشار نتای کامل آنها،
 بهره گیری از ایده های پژوهشگران و متخصصان دیگر،
 آشنا شدن با پژوهشگران دارای عالقهمندی های علمی مشابه،
 اطالع رسانی در خصوص جهت گیری های پژوهشی گروه ها و نیازهای پژوهشی سازمانها،
 مطرح کردن خود به عنوان یک محقق جوان جویای کار و نام،
 دیدار با دوستان و هم کالس ها و همکاران قدیم و جدید.
شرکت در همایش ها معموالً هزینهبر است .این در حالی است که عمده ترین گروه شرکت کنندگان در
همایشها را دانشجویان و محققان جوان تشکیل می دهند کره از توانرایی مرالی کمترری نسربت بره بقیره
برخوردارند .از این رو در اکثر همایش ها تسهیالت ویژهای برای ایرن قشرر آینردهسراز در نظرر میگیرنرد.
بهعالوه ،چندین جایزه ویژه برای محققان برتر جوان ،به صورت معافیت در پرداخت حق ثبت نام ،تقبل
هز ینه سفر ،یا جوایز نقدی اعالم میکنند .به عنوان نمونه ،مؤسسره بین المللری آمرار کره مجرری برگرزاری
بزرگ ترین همایش آماری در جهان است ،دارای کلکسریونی از ایرن نروع تسرهیالت و جروایز اسرت ،کره
هم وطنان ما هم بارها از آن بهره بردهاند.

از سوی دیگر ،استادان هم که خود را ملزم به شررکت در یرک یرا چنرد کنفررانا و کارگراه آموزشری
میبینند ،دانشجویان خرود را بره شررکت در همایش هرا تشرویق می کننرد و وظیفره حمایت هرای مرالی و
معنوی از آنان را بر عهده میگیرند.
البته انجمنهای علمی معموالً همایش های خود را بدون اهرداف مرادی برگرزار می کننرد .از ایرن رو
برای شرکت در سرخنرانیها نیراز بره پرداخرت هز ینره نیسرت .مجموعره مقراالت همایش هرا نیرز معمروالً
به صورت رایگان بر روی وبگاه آنها در دسترس است .البته همزمران برا انتشرار الکترونیکری ،معمروالً
نسخه کاغذی مجموعه مقاالت نیز منتشر میشود .همچنین گاهی امکران شررکت در همرایش بهصرورت
مجازی و با هزینه کمتر نیز وجود دارد (مانند همایش مؤسسه بین المللی آمار) .برگزارکننردگان برا توجره
به اهدافی که دارند ،به انتشار چکیده ،چکیده مبسوط ،یا متن کامل مقالره ها ،یرا فایرل صوتی/تصرویری
سخنرانیها میپردازند.
عالوه بر همایش ها ،سمینارهای دورهای (هفتگی یرا ماهانره) نیرز در اکثرر دانشرگاه ها و مؤسسرات
پژوهشی برگزار می شود ،که شرکت در آن ها نهتنها هز ینهای ندارد ،بلکه برا اسرتقبال برگزارکننردگان هرم
مواجه میشود .ویژگی عمده این سمینارها انتخاب دقیق سرخنرانان در مووروعات تخصصری اسرت .از
موفق ترین برگزارکننردگان این گونره سرمینارها در ایرران میتروان پژوهشرکده های پژوهشرگاه دانش هرای
بنیادی (مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاویات سابق) را نام برد.
پژوهشکده آمار نیز گهگاه چنین سمینارهایی را برگرزار می کنرد .امارا معتبرتررین همرایش آمراری در
ایران  ،یعنی کنفرانا آمار ایران ،هر دو سال یک بار توسط انجمن آمار ایران و اغل

با همکاری چنرد

سازمان دولتی برگزار می شود .با این حال باید توجه داشت که با توجه به ماهیت بینرشته ای علم آمرار،
معموالً می توان از همایش های تخصصی رشته های ریاوی ،کامپیوتر ،بیمه ،اقتصاد و بسیاری رشته های
دیگر نیز سود جست.
همایش های بین المللی بسیاری نیز در زمینه آمار در جهان برگزار می شود ،کره اطالعرات مربروط بره
اکثر آن ها را میتوان از طریق نشانی های اینترنتی زیر به دست آورد:
http://www.isi-web.org/8683
http://www.statisticsviews.com/view/events.html
http://www.imstat.org/meetings

