خٌل ظهاى تٌسی کٌفطاًؽ
ؾاػت خصیطـ
تالٍت قطآى کطین
ؾطٍز جوَْضی اؾالهی ایطاى

7 - 8:03
8:03-8:08

کلیح زاًكگاُ آظاز اؾالهی ٍاحس چالَؼ

8:08 -8::3

ؾرٌطاًی هؼاًٍت خػٍّكی زاًكگاُ آظاز اؾالهی ٍاحس چالَؼ

8::3 – 8:83

ؾرٌطاًی زتیط ػلوی ّوایف

8:83 – 9

کلیح یازتَز خطٍفؿَض جْاًكاّلَ

9 - 9:38

بخص اٍل سخٌزاًی ٍیژُ
سهبى

عٌَاى

سخٌزاى هحتزم

0399 - 03:9

کبربزد آًبلیش ّبرهًَیک در فطزدُ سبسی اطالعبت

دکتز ٍحیذ عطبیی

ٍ پزداسش تصَیز

داًطگبُ پیبم ًَر ٍاحذ بیي الولل جلفب

03:9-0399

0399-09309

09309-09309

فبسی ضَْدی تعوین یبفتِ ٍ کبربزدّبی آى

کبربزد هذلسبسی ٍ آهبر در علَم

دکتزعشت اهلل ببلَیی
داًطیبر داًطگبُ آساد اسالهی ٍاحذ قبئوطْز
پزٍفسَر بببک ٍکیلی
استبد داًطگبُ آساد اسالهی ٍاحذ تْزاى هزکش

پذیزایی ٍ ًوبیص پَستز

ؾالي  : Aگطٍُ ػلَم خایِ (ؾاػت)03::8-03:03
اػضای خٌل :زکتط خَضتحطی – زکتط هقیویاى  -زکتط کیاخَض -زکتط ػغایی  -زکتطٍیلکی
ظهاى

ػٌَاى

03::8-00

The cayley sum graph of ideals of a lattice

00-00:08

خیف تیٌی جوؼیت هثتال تِ ٍیطٍؼ ایسظ تا اؾتفازُ اظ هسل لجؿتیک تصازفی

ضهضاى ضضاییاى

00:08-00:03

Application of the kappa Distribution in the Financial DATA

فطٌّگ عثاخ خَضّ -اًیِ خٌاّی

00:03-00::8

QUADRATIC PROGRAMING WITH EQUALITY CONSTRAINS

هجیس ضؾتوی

00::8-03

تطآٍضز ًاخاضاهتطی تاتغ کٍَضاضیاًؽ فضایی هیعاى زهای هاّاًِ کكَض

ٍحیس آقٌایی

03-03:08

آظهَى ًیکَیی تطاظـ تاتغ هفصل تطاؾاؼ هاتطیؽ اعالع

ؾواًِ حویسی خَض

03:08-03:03

INDUCED MATCHING NUMBERS AND COCHORDAL COVER NUMBERS OF SOME SIMPLE GRAPHS

هحوذرضا فاًذر

A NEW APPROACH FOR APPROXIMATING GENERALIZED FIRST DERIVATIVE OF NONSMOOTH
FUNCTIONS

هعاضػی ٍ تْطٍظ خَض

هحاؾثِ قاذص ّای فطاکتالی ؾطی ّای ظهاًی گطٍُ ّای تَضؼ تْطاى تِ ضٍـ تثسیل هَجک گؿؿتِ

گل هحوسخَض

هذل اتَرگزسیَ تصبدفی هزسی در دادُ ّبی پبًل بب رٍیکزد ًیوِ پبراهتزی

هطتضَی ٍ فیضی

Computing the edge version of eccentric connectivity polynomial of triangular benzenoid

هطین ٍیلکی

شذیطُ

03:03 – 0:

ًاّاضً ،واظ ٍ ًوایف خَؾتط

ؾرٌطاى هحتطم
هْسی حؿي ذاًی

ؾالي  :Aگطٍُ ػلَم ضفتاضی -ازاضی – اقتصازی – گطزقگطی()0: -08:03
اػضای خاًل  :زکتط تقی خَضیاى ،زکتط ػلی اکثطی  ،زکتط ؾلیویاى ،زکتط فطخ ؾطقت ،زکتط خَضػلی ،زکتط هغلثی

ظهاى

ػٌَاى

ؾرٌطاى هحتطم

41-41:41

ارائِ هذل ساختاری هَفقیت تحصیلی تراساس هَلفِ ّای سثک ّای یادگیری

کاهیاى خسایی

41:41-41:41

تحلیل اهاری هذلْای هعادالت ساختاری تا فرض هتغیرّای هیاًجی ٍ تعذیلگر در هذل

هحوذجَاد تقی پَریاى

41:41-41:11

درآهذی تر هذل سازی هعادالت ساختاری هثتٌی تر حذاقل هرتعات جسیی  SEM-PLSدر هطالعات گردشگری

داٍٍدکیا  ،سیّذهحوّذ هیرتقیاى رٍدسری

41:11-41

اضائِ الگَی اػتثاض ؾٌجی آهاضی تطای هَلفِ ّای هؼٌَیت زض هحیظ کاض َّ ،یت ؾاظهاًی ٍ تؼْس اجتواػی

احوذ جاری،قرتاًعلی آقا احوذی

41-41:41

ؾیاؾت خَلی زض ایطاى :هسل تحلیل تجطتی

قیذر قٌثرزادُ

41:41-41:41

تحلیل هحتَای کتاب ریاضی دٍرُ اتتذایی تر اساس شاخصّای تَالی ٍ تذاٍم

حسیٌعلی تقی پَر

هقیاؼ ؾاظی اتؼاز ًكاط ؾاظهاًی ٍ ضتثِتٌسی آى تا ضٍـ آًتطٍخی

هًَا تی ّوتای آظاز

تاثیط ضضایت گطزقگطاى اظ ؾغح کیفیت ذسهات زّی زض تاؾیؿات اقاهتی ،خصیطایی ٍ تفطیحی زض تَؾؼِ

قیَا خَضقطتاى ،ػصوت ضفاُ علةً ،سا

گطزقگطی کیف تا اؾتفازُ اظ آظهَى آهاضی کای اؾکَئط تک ًوًَِ ای

ذلت

ارائِ یک هذل آهاری در گردشگری کن شتاب تر تَسعِ پایذار گردشگری

عصوت رفاُ طلة،علی فرٌّگی

تطضؾی تاثیط ؾاذتاض ؾطهایِ تط ّعیٌِ ًوایٌسگی قطکت ّای خصیطفتِ قسُ زض تَضؼ اٍضاق تْازاض تْطاى

هٌا ػلی اکثطی

کاضتطز ضٍـ آهاضی ضطیة ّوثؿتگی چٌس گاًِ ٍ ضگطؾیَى زض ضاتغِ َّـ فطٌّگی ٍ َّـ هؼٌَی

ًؿطیي ػیسی

بکارگیری رٍش فرایٌذ تحلیل شبکِای در رتبِبٌذی عَاهل هؤثر بر سرهایِ فکری

اشرف السادات علَی

سخٌراى رخیرُ

08:03-01

خصیطایی ٍ ًوایف خَؾتط

)01 -07:03( ِ گطٍُ ػلَم خای:A ؾالي
 زکتط حؿي ذاًی- زکتط فاًسض-  زکتط تالَیی:اػضای خاًل

ؾرٌطاى هحتطم

ػٌَاى

ظهاى

ِهحوذ حسیي سلواًی یٌگج

Almost Simple Groups With At Most Nine SpecialIrreducible Character
degrees
Fuzzy Fourier Integral

61-61:61

ام البٌیي صذاقت فر

61:61-61:61

Numerical solution to hybrid fuzzy systems by generalized
differentiability
From soft set theory to a decision making problem

61:61-61:61

61-61:61

اهیذ پَربحری

Shrinkage Testimation of Population Variance under Re ected Gamma
Loss
A review on numerical radius

سکیٌِ غیاثی

تعییي هعکَس آبل تعوین یافتِ با استفادُ ازرٍش آشَب ّوَتَپی

علی اصغر بْرٍزپَر هحوذ هْذی هسارعی

A new approach for numerical solution of a class of fuzzy algebraic
system of linear equation

هْذیِ هقیویاى

Some results on Castelnuovo-Mumford regularity of graph ideals and
their powers

هحوذ هْذی پَرپاشا

پایذاری دستگاُ هعادالت درجِ ّشت در فضای غیرارشویذسی احتوالی

ًیرُ شْریاری
سیذ حسیي جعفری پترٍدی
آزادُ کیاپَر

ِهطاؾن اذتتاهی

61:61-61

61:61-61:61

ُسخٌراى رخیر

07:03-08:03

ؾالي  : Bگطٍُ ػلَم خعقکی (ؾاػت)03::8-03:03

اعضای پاًل  :دکتر تْجَ ،دکتر تْذخت کیا ،دکترًظر پَر ،دکتر فیضی
ظهاى

ػٌَاى

ؾرٌطاى هحتطم

41:11-44

APPLYING TWO JOINT FRAILTY MODELS FOR ASSESSING SURVIVAL
AND RECURRENCE RATE IN PATIEENTS WITH HEAD AND NECK
CANCER

الِْ قاًع طالثی

44-44:41

ارزیاتی تاتع پاسخ ّوَدیٌاهیکی تراٍرد شذُ در تحلیل دادُ ّا FMRIتا استفادُ از شثیِ سازی
ٍدادُ ّای هحرک حافظِ

44:41-44:41

44:41-44:11

هذل ّای آهیختِ خطی تعوین یافتِ :هعرفی  ،رٍش ّای تراٍرد ٍکارترد آى در هطالعات

فریثا اسذی ،حسیي فالح زادُ ً ،سیوِ

پسشکی

قاسوی  ،هلیحِ هسرٍعی

پیشگَیی پیاهذ ّای سکتِ هغسی در تیواراى هثتال تِ سکتِ هغسی ایسکویک تراساس ایٌتر
لَکیي  6تارٍیکرد رگرسیَى لجستیک

44:11-41

ًسریي ترٍهٌذًیا

زیٌة صٌن ًَ

هذل سازی هطالعات طَلی تا پاسخ ّای غیر ًرهال تا استفادُ از تراٍردگر تعوین یافتِ :تحلیل

افتخاری – تیات

41-41:41

هقایسِ هذل هاشیي تردار پشتیثاى تا هذل ّای ردُ تٌذی دیگر در دادُ ّای ًاهتعادل

زّرا رٍالقذر

41:41-41:41

کاربرد آًالیس ٍاریاًس ٍ اًَاع آى در تحقیقات پسشکی

سْیال ًظرپَر

دادُ ّای کَلیک ًَزادی

03:03 – 0:

ًاّاضً ،واظ ٍ ًوایف خَؾتط

ؾالي  :Bگطٍُ هٌْسؾی ()0: -08:03
اػضای خاًل  :زکتطاؾواػیل ذَاُ –زکتط ًؼوتیاى–زکتط قوكیط تٌس – زکتطذاًجاى ظازُ – زکتط ذجیط –زکتط تاعثی  -زکتط عاٍلی
ظهاى

ػٌَاى
تطضؾی اؾتحکام اتصال ؾاظُ زٍ ٍؾِ ػضَی چَتی تا اتصال زٌّسُ هید تِ کوک هؼازالت

0:-0::08

هسل تؿلین

ؾرٌطاى هحتطم
ػثساهلل ًجفی

0::08-0::03

یک هسل هکاى یاتی تطای عطاحی قثکِ ظًجیطُ تاهیي حلقِ تؿتِ جْاًی

ًجوِ ضٍغٌی لٌگطٍزی

0::03 -0:::8

HAMING CODE AND ITS ROLE IN ERROR DETECTING IN DATA
TRANSMISSION IN DIGITAL NETWORKS

ػویسالسیي هَؾَی

اضائِ هسلی تِ هٌظَض کاّف هصطف اًطغی زض هطاکع زازُ اتطی تا جایگعیٌی هاقیي ّای
0:::8-08

هجاظی زضهیعتاى ّای فیعیکی

ضجة ظازُ

OPTIMIZATION OF HYDROTHERMAL TREATMENT OF OIL PALM

08-08:08

WOOD IN BUFFERED MEDIA USING RESPONSE SURFACE

ؾیس اؾحاق ػثازی

METHODOLOGY

08:08-08:03

هسل ؾاظی قتاب تؿتِ الکتطًٍیکی تا تَظیغ یکٌَاذت تَؾظ اهَاج الًگویط

هْسی ػصطی

شذیطُ

– MATHEMATICAL MODELING OF EFFICACY OF GROUND
BASED JAMMING OPERATION AGAINST AIRBORNE GPS
RECEIVER

لَاؾاًی ٍ اؾواػیل ذَاُ

ؾالي  :Bگطٍُ ػلَم هٌْسؾی ()01 -07:03
اػضای خاًل  :زکتط اظٍجی -زکتط ًجفی– زکتط ذاًجاى ظازُ_زکتط ضجة ظازُ–زکتط قید
االؾالهی–زکتط ٍکیلی
ظهاى

ػٌَاى

ؾرٌطاى هحتطم

ؾرٌطاى ٍِیػُ 01-01:08

هسل تحلیلی زازُّای ػظین زض هٌْسؾی خعقکی

قوكیطتٌس

01:08-01:03
01:03-01::8
01::8-07
07 -07:08
07:03 – 07:08

UPPER LIMIT OF TRUNCATION ERRORS OF EXPRESSING THE REAL NUMBERS
MODELING THE EXACT SOLUTION

اؾواػیل ذَاُ

تَؾؼِ هسل تَاًوٌسی تکٌَلَظیکی تا تاکیس تط ًَاٍضی تکٌَلَغیکی زض صٌؼت ذَزضٍ تا ضٍـ

اهیط ؾؼیس ًجفی

هؼازالت ؾاذتاضی
خیف تیٌی ظهاى تَلیس هحصَالت تا هحسٍزیت کؿطیات ٍتؼساز خطؾٌل تا تْطُ گیطی اظ قثکِ ّای

خطیؿا اتَالحؿٌی

ػصثی
ضیؿک خصیطی تافت ّای حَضِ قْطی زضتطاتط ؾیل تا اؾتفازُ اظ هسل HEC-RASزضهحیظ ٍGISهسل

تكکطی

الحاقی HEC-GEORASزض هحیظ GIS
ذَقِ تٌسی حؿگط ّای خرف قسُ زض هحیظ تا اؾتفازُ اظ الگَضیتن K-MEANS

ؾْطاب خَض

تؼییي هؼازالت خاضاتلَلیکی ضفتاض ذعـ ذوكی چَب هوطظ

ٍلی اهلل هَؾَی

شذیطُ
تَلیس خالؽ لیعضی چیطج قسُ زض تطّوکٌف لیعض تا ٍضقِ ًاظک فلعی

07:03-08:03

هطاؾن اذتتاهیِ

هْسی ػصطی

اسبهی کبرگبُ
سهبى

کبرگبُ

00-093:9

ISI

00-033:9

هذل سبختبری

استبد
ضوطیزیٌذ
عضَ ّیئت علوی داًطگبُ آساد اسالهی ٍاحذ چبلَس
هیزتقیبى
هذرس داًطگبُ هبسًذراى

