OISCA சர்வேதச நி வனம் (ஜப்பான்) தமிழ் அநிதம் (அெமரிக்கா)
உலகத்தமிழ் ெமன்ெபா ள் கு ம்பம் (அெமரிக்கா)
வல்லைம, த் க்கமலம் (மின்னிதழ்கள்)
தி ஸ்டாண்டர் ஃபயர்ஒர்க்ஸ்
இராஜரத்தினம் மகளிர் கல்

ரி (தன்னாட்சி), சிவகாசி.

பார்வ ஸ் கைல அறிவியல் கல்

ரி,திண் க்கல்

எஸ்.இராமசாமி நா
ஞாபகார்த்தக் கல் ரி(தன்னாட்சி), சாத் ர்.
நாகூர் தமிழ்ச்சங்கம் , நாகூர்
இைணந் நடத் ம்

இைணயவழிப் பன்னாட் மாநா

ONLINE INTER NATIONAL CONFERENCE
அறிவிப் ம் அைழப் ம்

(2,3,4 அக்ேடாபர் 2020)

“எண்ெணன்ப ஏைன எ த்ெதன்ப இவ்விரண் ம்
கண்என்ப வா ம் உயிர்க்கு.”- தி க்குறள் 392

அன் ைட ர்,
தமிழ்அநிதம், இைணயவழிக் கற்றல் கற்பித்தல் பணியில்
கல்

ெதன்தமிழகத்தில் உள்ள பல

ரிகளில் பயிலரங்கங்கைள நிகழ்த்தி தமிழாசிரியர்கைளக் கணினிக் கல்வித் ெதாழில் ட்பத்தில்

சிறப் டன் இயங்கச் ெசய்ய வழிகாட்டியாய் இ க்கின்ற . இைணயவழிக் கல்வி வளர்ச்சிைய
ஓங்கச்ெசய்வதில்
இன்ைறய

ைனப் டன் ெசயல்பட்

வ கின்ற .

ந னச்

கணினி,

சூழலில்

ெதாழில் ட்பத்திற்குப் பழக்கப்ப த் வேதா

மாணவர்கைள ம்

மட் மல்லாமல்

ஆசிரியர்கைள ம்

ைமயான அறிவியல் ர்வமான

கற்ற க்கும் தயார் ெசய்கிற . கற்பித்த க்கான கைலத் திட்டங்கைளத் தயாரிப்பதற்கும், கல்வி
ஆய்

ெசய்வதற்கும், கல்விசார் கணக்ெக ப்

பயன்பட்

வ வைத

ெவளிப்ப த் ம்

நி வனங்க

டன் இைணந்

என்ற ெபா ண்ைமயில் பதி

விதமாக

தமிழ்அநிதம்

எதிர்வ ம் அக்ேடாபர் 2,3,4 ஆகிய
கட்டணம் ஏ ம் இன்றி பன்னாட்

நடத்த உள்ள . உலக நா களிலி ந்
ெமாழியியல், கல்வியியல் சார்ந்த ெதாழில்
இம்மாநாட்டில் கலந் ெகாண்

ெசய்வதற்கும், கணினி வழிக் கற்றல் கற்பித்தல்

பல்ேவ

(அெமரிக்கா)
ன்

ேமற்கண்ட

நாட்கள் “கல்வியியல்”

மாநாட்டிைன இைணய வழியாக

ைறப் ேபராசிரியர்கள், கணினியியல்,

ட்ப வல் நர்கள், நிரலாளர்கள் அைனவைர ம்

சிறப்பிக்கும் படி மாநாட் க்கு

அன் டன் அைழக்கின்ற .

அன் டன்
மாநாட் க்கு

கல்வித் ெதாழில் ட்ப வளர்ச்சிைய

ன்ென த் ச் ெசல் ம் ேநாக்கத்ைத ைமயமிட்டதாக

ஆய் க்கட் ைரகள் இ த்தல் நலம். எனேவ,
ேபரிடர் கால வகுப்பைறச் சூழல்
 கற்றல் கற்பித்தலில் கணினித் வ சிந்தைனக
 கல்வி

ம் ெசயல்திறன்க

ம்

ைறயில் பயன்ப த்தப்ப ம் கணினித்ெதாழில் ட்பங்கள்

 பன் க ஊடகங்க

ம் கல்வி ம்

ெதாழில் ட்பம் வழிக் கற்பித்தல்
கல்வித் ெதாழில் ட்பம்
 இைணயவழிக் கற்றல் கற்பித்தலில் உள்ள சிக்கல்க
 தினசரி பாடத்திட்டத்தில் கணினி ஒ

ம் ர் க

ம்

ைணக்க வி

 ெசயற்ைக ண்ணறி த் ெதாழில் ட்பங்கள்
 விைளயாட்

ைறக் கற்றல் - கற்பித்தல் தளங்கள் (அ) ெதாழில் ட்பங்கள்

 கல்வியில் ெதாழில் ட்ப ஆ

ைம

 ெதாழில் ட்ப ம் சூழவிய ம்
ெமாழிக் கல்வி ெமாழியியல் கல்வி
 இைணயவழி ெமாழிக்கல்வி
 ெமாழியியல் வழி கணினிக்கல்வி
 ெமாழிக்கல்வியில் ெதாழில் ட்ப ேதைவகள்
 வணிக ேநாக்கில் ெமாழிக்கல்வி

கணினிக்கல்வி
 கல்விக்கான ெசயற்ைக ண்ணறி க் கல்வி
 க விகள் அடிப்பைடயிலான வகுப்பைறகள்
 கல்வி கண் பிடிப்
உத்திக

ன்ேனற்றத்திற்கான கூட் ெதாழில் ட்பங்க

ம்

ம்.

சூழ்நிைலயிய ம் கணினித் ெதாழில் ட்ப ம்
 ெதாழில் ட்ப ம் சூழவிய ம்
 ெதாழில் ட்பம் வழி ச கத் ெதாழில்
 கல்வியில் கூட் ெதாழில் ட்பங்கள் - ஒ

ேமற்கண்ட எந்த வைகைமக்குள்

ன்

தாரண மாற்றம்

ம் கட் ைரகள் அைமயலாம். கட் ைரகள்

ெபா வான எந்தத் தைலப்பில் அைமந்தா ம் கணினித் தமிழ் வளர்ச்சி, கல்வியில்
கணினி வளர்ச்சிைய ைமயப்ப த்திய ேநாக்கங்கள் இ த்தல் நலம்.



பல்ேவ

ைறப் ேபராசிரியர்கள், கணினியியல், ெமாழியியல்,கல்வியியல் சார்ந்த ெதாழில் ட்ப

வல் நர்கள், நிரலாளர்கள், இளம்

ைனவர்கள் ( M.Phil),

ைனவர் பட்ட ஆய்வாளர்கள் (Ph.D), ெமாழி

ஆர்வலர்கள் அைனவ ம் கட் ைர வழங்கலாம்.


ஆங்கிலம், தமிழ் ஆகிய இ ெமாழிகளி ம் கட் ைர அைமயலாம்



ஆய்

மாணவர்கள் தங்களின் ெநறியாளரின் ஒப் த டன் அவர

கட் ைர மற் ம் ஆய் ச் சு க்கத்திைன அ


கட் ைரகள் ஆய்
வல்லைம மற் ம்
அ மட் மல்லா

ைகெயாப்பத்திைனப் ெபற்

ஆய் க்

ப்ப ேவண் ம்.

வல் நர் கு வால் மதிப்

ெசய்யப்ெபற்

பன்னாட்

த் க்கமலம் இதழ்களில் பன்னாட் த் தர ெதாடர் எண்
அெமரிக்கா Library of congress வழி கட் ைரகள்

இைணய இதழ்களான

டன் (ISSN) ெவளியிடப்ப ம்.

லாக்கம் ெசய்

LCCN எண்

டன்

ெவளியிடப்ப ம். (ISBN 978-0-9839088-2-1 for Professors , ISBN 9788-0-9839088-3-8 for Students)


ஆய் க் கட் ைரைய A4 தாளில் 1.5 வரி இைடெவளி டன் ஒ ங்குறி (unicode) எ த்
அளவில், ஐந் பக்கங்க



க்கு மிகாமல் தட்டச்சு ெசய் அ

வில் 12

ப் தல் ேவண் ம்;.

ஆய் க்கட் ைரயின் சு க்கத்ைத (Abstract) abstract@tamilcomputingjournal.org என்ற மின்னஞ்சல்
07.8.2020 ெவள்ளிக்கிழைமக்குள் அ

ள்ளி

கவரிக்கு

ப்ப ேவண் ம்.



ேதர்



கட் ைரயின் தைலப் க்குக் கீழ் கட் ைரயாளரின்

ெசய்யப் ெபற்ற ஆய் ச் சு க்கத்தின்

க்கட் ைரகள் வந் ேசர ேவண்டிய இ தி நாள் : 30.8.2020.
கவரி, அைலேபசி எண், மின்னஞ்சல் இ த்தல்

ேவண் ம்.


லாக்கம் க திக் கட் ைரையச் சு க்க ம், தி த்த ம் பதிப் க்கு விற்கு உரிைம உண் .



ஆய் க் கட் ைரகள் உரிய ேமற்ேகா



க த்தரங்கில் பங்ேகற்



ஏற் க் ெகாள்ளப்படாத கட் ைரகள் மின் சுவராட்டிகளாக வழங்க வாய்ப் க் ெகா க்கப்ப ம்.



பிற விபரங்கள் பின்னர் அறிவிக்கப்ப ம்.

டன், ைண ற்பட்டிய டன் இ த்தல் ேவண் ம்.

கட் ைர வாசிக்கும் அைனவ க்கும் சான்றிதழ் வழங்கப்ப ம்.

ெதாடர் க்கு
ேபரா. அ. காமாட்சி தமிழ்அநிதம் (ெசயலர்) எண் : 9442022507
ைனவர். இரா. குணசீலன் எண் : 95244390008

ஆய்

மாநாட் த் தைலவர்கள்
ம த் வர். ெவங்கேட ஷ் க நாடார் M.D (USA)
ேபராசிரியர் சிக்கலான இரத்தநாடி ெச குக் குழாய் சிகிச்ைசக்
கு அெமரிக்கா
இயக்குனர் CSRE ம த் வ ஆராய்ச்சி நி வனம் அெமரிக்கா
தமிழ்அநிதம் (அெமரிக்கா) தமிழ்அநிதம் அற நி வனம்.
இந்தியா
வழக்கறிஞர். தி .டி.சரவணன்
சர்வ ேதசிய ந வர் தைலவர்
தைலவர் ஓயிஸ்கா சர்வேதச நி வனம் தமிழ்நா

கிைள

மாநாட் ஆேலாசகர்கள்

வல் நர் கு

ைனவர்.இ.இனியேந
ைணத்தைலைம இயக்குனர்.ேதசியத் தகவலியல் ைமயம்,
விஜயவாடா.

ைனவர்

. ேர

காேதவி

தைகசால் ேபராசிரியர், ேமனாள் லம்& ைறத் தைலவர்
ெமாழியியல் மற் ம் தகவல் ெதாடர்பியல் லம்
ம ைர காமராஜர் பல்கைலக்கழகம்.ம ைர

ேபராசிரியர் ெஜ.ஆர்.ெஜயசந்திரன்
ேமனாள் இயக்குனர். தஞ்ைச தமிழ் பல்கைலக்கழகம் (பதிப்பகத் ைற)
ெநறியாளர் :நாகூர் தமிழ்ச்சங்கம்

ைனவர். T மாலா ேந

ைனவர்.இ.இனியேந
ைணத்தைலைம இயக்குனர். ேதசியத் தகவலியல்
ைமயம்,விஜயவாடா.
ேபராசிரியர் ெஜ.ஆர்.ெஜயசந்திரன்
ேமனாள் இயக்குனர். தஞ்ைச தமிழ்
பல்கைலக்கழகம்பதிப்பகத் ைற ெநறியாளர் ,நாகூர்
தமிழ்ச்சங்கம்

உதவிப் ேபராசிரியர் அறிவியல் தகவல் ெதாழில் ட்பப்பிரி
கிண்டி ெபாறியியல் கல் ரி அண்ணா பல்கைலக் கழகம் ெசன்ைன

ைனவர்.வ.தனெலட்சுமி
உதவிப்ேபராசிரியர், தமிழ்த் ைற,
அரசு மகளிர் கைலக்கல் ரி,கி ஷ்ணகிரி.

ேபரா. அ. காமாட்சி
தைகசால் ேபராசிரிர்(கால் ெவல் இ க்ைக)
தஞ்சா ர் தமிழ் பல்கைலக்கழகம்
தமிழ்அநிதம் (ெசயலர்)

ைனவர் கா.உமாராஜ்
தி . ெசா. ஆனந்தன் BE
உரிைமயாளர், வள்ளி ெமன்ெபா ள் நி வனம், ெசன்ைன
வழக்கறிஞர் தி .P.G. சந்ேதாஷ் குமார்
ெசயலர் ஓயிஸ்க்கா நி வனம். தமிழ்நா
தி மதி. சுகந்தி நாடார்
நி வனர் தமிழ்அநிதம் அெமரிக்கா
தமிழ் அநிதம் அற நி வனம் இந்தியா

இைணப்ேபராசிரியர் ெமாழியியல் தகவல் ெதாடர்பியல் லம்
ம ைர காமராஜர் பல்கைலக்கழகம். ம ைர.

ைனவர். அண்ணாகண்ணன்
கிைள

வல்லைம மின்னிதழ் ஆசிரியர்.

தி . ேதனி

. சுப்பிரமணி

த் க்கமலம் மின்னிதழ் ஆசிரியர்.

மாநாட் ஒ ங்கிைணப் க் கு
தி ஸ்டாண்டர் ஃபயர்ஒர்க்ஸ் இராஜரத்தினம் மகளிர்
கல் ரி (தன்னாட்சி), சிவகாசி.

ைனவர் த.பழ ஸ்வரி
தல்வர்

ைனவர். பா.ெபான்னி
ைறத்தைலவர்

தி மதி. ர.விஜயப்ரியா, உதவிப்ேபராசிரியர்
ைனவர் ச.தனெலட்சுமி ,உதவிப்ேபராசிரியர்
ைனவர் ப. னாட்சி ,உதவிப்ேபராசிரியர்
எஸ்.இராமசாமி நா
ஞாபகார்த்தக் கல்
(தன்னாட்சி). சாத் ர்.
ைனவர் ேச.கேணஷ்ராம்

ரி

ைனவர். கல்பனா ேசக்கிழார்
விரி ைரயாளர் தமிழ்த் ைற
அண்ணாமைலப்பல்கைலக் கழகம் சிதம்பரம்
தி . ேடவிட்இராசாமணி NJ (USA)
கணினிப் ெபாறியாளர்
நி வனர் உலகத்தமிழ் ெமன்ெபா ள் கு ம்பம் (அெமரிக்கா)

தி மதி ம மயில்வாகனன் BE

தல்வர்

கணினிப் ெபாறியாளர்
சிட்னி ஆஸ்திேரலியா

தமிழ்த் ைறப் ேபராசிரியர்கள்
ைனவர். பி. ேதவி

ைனவர். இரா. குணசீலன்

ைறத்தைலவர்

தி மதி.நா.ெரங்கெலட்சுமி , உதவிப்ேபராசிரியர்
ெசல்வி.பா.நாேகஸ்வரி, உதவிப்ேபராசிரியர்
தி மதி.அ.
கெலட்சுமி ,உதவிப்ேபராசிரியர்
ரி,திண் க்கல்

தல்வர்

தமிழ்த் ைறப் ேபராசிரியர்கள்
ெசல்வி ப.கைலவாணி
ைறத்தைலவர்

ைனவர் எஸ். ைர
கன், உதவிப்ேபராசிரியர்
தி மதி.ம.கீதா, உதவிப்ேபராசிரியர்
.

கிைள

வழக்கறிஞர் சங்கீதா ராஜ்குமார்
ெசயற்கு உ ப்பினர் தமிழ்நா ஓயிஸ்கா கிைள
தைலவர் மக ர் அணி ஓயிஸ்கா ெசன்ைன

தமிழ்த் ைறப் ேபராசிரியர்கள்

பார்வ ஸ் கைல அறிவியல் கல்
ைனவர் ேசா.சுகுமார்

வழக்கறிஞர் தி .P.G. சந்ேதாஷ் குமார்
ெசயலர் ஓயிஸ்க்கா நி வனம். தமிழ்நா

உதவிப்ேபராசிரியர், தமிழ்த் ைற
.சா.ேகா. கைல அறிவியல் கல் ரி. ேகாய த் ர்.

ைனவர். த சத்யராஜ்
உதவிப்ேபராசிரியர், தமிழ்த் ைற
கி ஷ்ண ஆதியா கைல அறிவியல் கல்

ரி, ேகாய த் ர்

