
 مار و احتمالبا موضوع آ ارسیفمقاالت 
 

 ساعت کالس روز عنوان مقاله سایر نویسندگان سخنران ردیف

قدیمی خشت  .آ  جوانیان .م 1

 مسجدی

 13:61-11 8 یکشنبه مروری بر نتایج مجانبی در گراف های غیر متقاطع

 11:61-18 8 یکشنبه یک مدل فضایی چوله رتبه کاسته برای داده های با اندازه بزرگ بوجاری .ح جعفری خالدی .م 2

 13-13:61 8 چهارشنبه های استرئولوژیبراورد پارامترهای مدل بولی با استفاده از روش  قربانی .ح 6

 
 

 

 مقاالت فارسی با موضوع آموزش ریاضی و تاریخ ریاضی
 

 ساعت کالس روز عنوان مقاله نویسندگانسایر  سخنران ردیف

درک نموداری دانشجویان سال اول دانشگاه از مشتق اول و دوم تحت چارچوب  برجی .و علم الهدائی .ح.س 1
APOS-Triad 

 9:61-11 9 چهارشنبه

 
 

 

 مقاالت فارسی با موضوع آنالیز عددی
 

 ساعت کالس روز عنوان مقاله سایر نویسندگان سخنران ردیف

 حسنمحمد. ا ییبرفه. م 1

 رحمانزاده. م

 13:61 – 13 2 یکشنبه استوکس -ناویر معادالت حل برای شعاعی پایه توابع با همراه سازی منظم ایده

 11-11:61 2 دوشنبه  مصنوعی عصبی های شبکه توسط موجک گر تقریب بهین پارامترهای یافتن برجیسی م. باکفایت سلیمانپور ا. 2

 ارجمند افشاری ح. رابوکی گلپرع.  6

 

 11-11:61 3 شنبهسه  کاربردها و کرونکر ضرب

 موسوی س..س رابوکی ع. گلپر 3

 اردواللو ز.

 منابع کور جداسازی برای تانسوری های تجزیه

 

 11:61-12 3 شنبهسه

 
 

 

 مقاالت فارسی با موضوع تحقیق در عملیات، بهینه سازی و نظریه کنترل )واپایش(
 

 ساعت کالس روز عنوان مقاله سایر نویسندگان سخنران ردیف

 13:61-13 9 چهارشنبه کارایی ارزش در تحلیل پوششی داده های غیر محدب شجاع .ر ن. نصرآبادی 1

 
 

http://aimc47.khu.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://aimc47.khu.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C+%D8%AE%D8%B4%D8%AA+%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%DB%8C
http://aimc47.khu.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C+%D8%AE%D8%B4%D8%AA+%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%DB%8C
http://aimc47.khu.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C+%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C
http://aimc47.khu.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%A8%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C


 
 

 سی با موضوع ترکیبیات، نظریه گراف و رمزفارمقاالت 
 

 ساعت کالس روز عنوان مقاله سایر نویسندگان سخنران ردیف

 K3از  خالی همبند مسطح وتری گرافهای ایخوشه ایجمله چند  فعال تیموری ح. 1

 

 13-13:61 8 شنبهسه

 فغانی م. س. فیروزیان 2

 جویباری نوری م.

 12-12:61 8 شنبهسه گراف یک بودن دوبخشی میزان

 
 

 

 مقاالت فارسی با موضوع جبر
 

 ساعت کالس روز عنوان مقاله سایر نویسندگان سخنران ردیف

 9:61-11 6 شنبهسه های ساده متناهی با دقیقا سه و چهار زوج ابر سرشتبندی گروهبه سمت رده اشرفی .ر.ع  کوره پزان مفتخر .ف 1

 
 

 

 مقاالت فارسی با موضوع ریاضیات مالی
 

 ساعت کالس روز عنوان مقاله سایر نویسندگان سخنران ردیف

 13-13:61 3 دوشنبه اختیارهای گستره تحت نرخ الیبور گذاریقیمت ع. نیسی پورز. ابراهیم 1

 
 

 

 مقاالت فارسی با موضوع علوم کامپیوتر
 

 ساعت کالس روز عنوان مقاله سایر نویسندگان سخنران ردیف

 ب. صادقی بی غم م. اسکندری 1

 م. نظامی

 8:61–9  9 دوشنبه جستجوی نزدیکترین همسایه جنبشی در مدل جعبه سیاه

 8-8:61 9 دوشنبه های هندسی نادقیقی پوششپیچیدگی یک مسئله فرشی .م پورعیدی .ا 2

 صادقی بی غم .ب خدایی فر .س 6

 س. کاشفی

  8:61–9 9 شنبهسه مسیریابی سیستم های چندرباته و شبکه های جریان

 13:61-11 9 شنبهدو ای وظیفه چند تقویتی یادگیری در حالت تجرید بندی فرمول عربی. س ن . طاهریان 3

 طهماسبی .م 3

 

  8-8:61  9 شنبهسه مسیر-6الگوریتم جدید برای مساله پوشش  نژادیان .ا.م



  11:61-11 9 دوشنبه های ساده با دیده بان های جفت رأس مجاورپذیری چندضلعیرویت حکمت نسب .ج.م  محدث .ع 3

 م. هاشمی نژاد ر. نماینده 1

 م. صدیقی

 11-11:61 9 دوشنبه ترافزایشی بودن برای چند کالس از گراف های هندسی تشخیص و

 
 

 

 های دینامیکیمقاالت فارسی با موضوع معادالت دیفرانسیل و دستگاه
 

 ساعت کالس روز عنوان مقاله سایر نویسندگان سخنران ردیف

 11:61-12 3 دوشنبه کاربردهای آنمعادالت انتگرال ضربی گسسته و پیوسته و  م. جهانشاهی حسینی کومالیی. ر 1

 پایداری بررسی و پواسن مسأله حل برای بعدیدو اسپالینB- هایپایه روش کاربرد  ع. ذاکری 2

 آن

 13:61-13 3 یکشنبه

 با مسو مرتبه جزئی نسیلایفرد لهدمعا شامل لیهاو زی ومر ارمقد مسئله حل و سیربر م. جهانشاهی کاظمی دمنهه.  6

 السپکترا  روش

 13:61-11 3 سه شنبه

 11-11:61 3 یکشنبه لیوویل روی یک بازه متناهی-بسط تابع ویژه یک مساله مقدار مرزی استورم  موسی زاده. س 3

حل عددی معادله تلگراف هذلولوی یک بعدی مرتبه دو با استفاده از روش مجموعه  ف. میالنی پ. نباتی 3

 دیریکله و نیومنبی اسپالین مکعب با شرایط مرزی 

 13:61-13 3 یکشنبه

 
 

 

 مقاالت فارسی با موضوع هندسه و توپولوژی
 

 ساعت کالس روز عنوان مقاله سایر نویسندگان سخنران ردیف

 9-9:61 1 چهارشنبه سه تاییهای سازگار روی جبروارهای لی ع. حیدری ا. نظری 1

 
 

 

 های علوم پایه و فنی و مهندسیکاربرد ریاضی در سایر رشتهموضوع مقاالت فارسی با 
  

 ساعت کالس روز عنوان مقاله سایر نویسندگان سخنران ردیف

 11:61-11 3 چهارشنبه سازی عددی جریان خون در طول سرخرگ االستیک با دو گرفتگی متوالیشبیه اشرفیعلی .ن حقیقی .ر.ا 1

 


