
 

 

 ریاضی و آمار یمل شیهما نیسومبرنامه اجرایی 

  اسفند 5شنبه پنج

 elc.gonbad.ac.ir/msc1400     افتتاحیه   لینک

9:30
   

ی
ال

12 
  
  

 ۹:۳۰ شیهما هیآغاز مراسم افتتاح

 قرائت قرآن کریم 

 ملی ایران پخش سرود

 سخنرانی رئیس کنفرانس، دکتر ابوالفضل طهماسبی

 پخش کلیپ 

 نژاداله تقینعمتی، دکتر علم ریگزارش دب

 پخش کلیپ خواجه نصیرالدین طوسی

 آنالیز تابعی -استاد ریاضی محض: گرجی اسحاقی دیدکتر مجسخنرانی 

 ها و کاربردهای آنعنوان: نظریه بازی

 1۰زمان: ساعت 

 آنالیز هارمونیک -استادیار ریاضی محض: محمد فزونیدکتر سخنرانی 

 عنوان: علم داده و کاربردهای منحصربفرد آن

 1۰:۳۰زمان: ساعت 

 تحقیق در عملیات -دانشیار ریاضی کاربردی: غزنوی مهرداد دکترسخنرانی 

 عنوان: بهینه سازی چند هدفه و کاربردها

 11زمان: ساعت  



 

 

 ریاضی و آمار یمل شیهما نیسومبرنامه اجرایی 

 و فرآیندهای تصادفی  آمار

 (elc.gonbad.ac.ir/msc1        نکیل)

 اسفند 5شنبه پنج

 کاشانیمجتبی دکتر ، سعید توماجدکتر پنل:  یاعضا 

  
13

  
ی 

ال
15

 

 عنوان سخنرانی: -دم نوع: امید خا287
Improved estimation in restricted  measurement error models via Stein-rule procedure 

 عنوان سخنرانی: -: محمد ولی احمدی2۳6
Analysis of joint Type-II censored competing risks data under a general proportional 

hazard rate model 

 عنوان سخنرانی: -: رضا مومنی22۹

 (1۳65-1۳۹5 یکشور  )دوره زمان یتیجمع یشاخص ها یزمان یروند سر

 عنوان سخنرانی: -پور یحکم نینوش : 12۹ 
Parameter estimation of competing risks model under type-II generalized hybrid 

censoring scheme for exponential distribution 
 عنوان سخنرانی: -یگلشن الیل : 186

 و نوسانات سرعت باد نیانگیم یسازمدل یبرا ARMA–GARCH-M هایل مد یابیارز

 عنوان سخنرانی: -یشهوار یصفدر قصم : 126

 یعمد نیبه سؤال سقط جن یپاسخ تحت پاسخ تصادف ریبا متغ کیلوجست ونیمدل رگرس
 



 

 

 

 ریاضی و آمار یمل شیهما نیسومبرنامه اجرایی 

 آنالیز 

 (elc.gonbad.ac.ir/msc2    نکیل) 

 اسفند 5شنبه پنج

 زاددکتر راضیه فرخ ،سعید شکوهدکتر   پنل:  یاعضا 
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 عنوان سخنرانی: -انیمحمد اسالم: 277
Split common fixed point problem for a finite family of  generalized demimetric 

mappings 
 عنوان سخنرانی: - هرمز رحمتان : 262

Norm Estimates for Extended Subclasses of Starlike Functions 

 :یسخنران عنوان -پوریاسد ثمی:  م24۳

SOME NOTES ON LOCAL SUBSPACE TRANSITIVITY 
 عنوان سخنرانی: -للعفاطمه  : 178

Some results about metrizability of a modular space 
 عنوان سخنرانی: -سید سمیه جعفری : ۳۰1

Operators commuting with certain module actions 
 عنوان سخنرانی: -  فرزانه صفری : 1۳5

Existence of solutions for a (p, q)-Laplace equation with Stoklev boundary conditions 

 عنوان سخنرانی: -  عبداهلل دین محمدی : 24۹

 General Jensen s-Functional on Banach Algebras 

 



 

 

 

 ریاضی و آمار یمل شیهما نیسومبرنامه اجرایی 

  جبر

 ( elc.gonbad.ac.ir/msc3   نکیل)

 اسفند 5شنبه پنج

 حسن برزگردکتر  ، حسن خسرویدکتر پنل:  یاعضا 

13
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 عنوان سخنرانی: -محله دیس یعیمهران مط : 176

G(E) for graded division algebras 

 عنوان سخنرانی: -ییانبارلو یمهد : 147

An expansion of  2-Absorbing hyperideals 

 عنوان سخنرانی: -برزگرحسن  : 2۳2

Congruences finite-pseudo with acts -S 

 عنوان سخنرانی: -رضا آل هفت تن یعل: 14۹

Weak prime ideals and weak zariski topology 

 عنوان سخنرانی: -یربابه مهتاب: 267

On prime and semiprime submodules of multiplication modules 

 عنوان سخنرانی: -یراع فاطمه: 288

p-مشخص فیظر یو مانده فیظر کالیبا راد یهامیاسک 

 



 

 

 

 ریاضی و آمار یمل شیهما نیسومبرنامه اجرایی 

 ریاضی فازی و مالی، معادالت ، تحقیق وکنترل ،آنالیز عددی

 ( elc.gonbad.ac.ir/msc4   نکیل) 

 اسفند 5شنبه پنج

 شاهینیمهدی دکتر ، فاطمه باباکردیپنل: دکتر  یاعضا
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 عنوان سخنرانی: -پور یمحسن عل  :25۹
Lyapunov-type inequality for conformable fractional differential equations with 

different types of boundary conditions 
 عنوان سخنرانی: -یفاطمه قومنجان : 11۹

A numerical way for optimal control problems with pantograph delay via Boubaker 

polynomials 

 عنوان سخنرانی:  -یداراب یعل : 28۳

On A Type of Limit-Shadowing Property 

 عنوان سخنرانی: -سعید سهرابی : 247

Numerical treatment of two-dimensional nonlinear mixed Volterra-Fredholm 

integral equations using wavelets 

 عنوان سخنرانی:  -ییروزجایمحمد عرب ف  : 225

A new numerical technique for solving a class of fractional variational problems 

 عنوان سخنرانی: - بندنقشسهیال  : 222

A numerical approach on nonlinear Shrodinger equation by the homotopy analysis 

method 

 



 

 

 ریاضی و آمار یمل شیهما نیسومبرنامه اجرایی 

  توپولوژی و سایر ،آموزش ریاضی،هندسه

 ( elc.gonbad.ac.ir/msc5   نکیل)

 اسفند 5شنبه پنج

 دپوریمدکتر اکرم مح، محمد فزونیپنل: دکتر  یاعضا 

13
  

ی 
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 عنوان سخنرانی: - یاللهتیمهرآسا آ : 16۳

On necessary and sufficient conditions to have a contraction C_0-semigroup 

 عنوان سخنرانی:  -مشتاق نیحس : 216

On matrices whose elements are integers with given determinant 

 عنوان سخنرانی:  -انژادیآر دالهی : 1۰6

Conformally flat with non-degenerate Ricci operator non-Walker 

  عنوان سخنرانی:   -آرزو حسینی : 1۳8

 بررسی تاثیر یادگیری مشارکتی در بهبود روابط اجتماعی دانش آموزان در درس ریاضی

 نوان سخنرانی:ع  - یروزشاهیفائزه ف : 2۹6

 2۰1۹و  2۰15، 2۰11 یاضیر مزیچهارم در مطالعات ت هپای آموزان عملکرد دانش سهیمقا

 نوان سخنرانی:ع -فرهاد طاهردکتر : 254

کاهش  گریتخته و موارد د یپا  یاضیهشتم را در کالس درس ر هیچگونه اضطراب دانش آموزان پا

 .میداد

 


