
 ۸۸ / ۱۲ / ۱۹ ۱ بندي سخنراني كالس زمان

 كد نويسندگان عنوان مقاله سخنران ساعت

 ۲۵ عسكري همت Construction of Cardinal Bspline Wavelets عسكري همت ۱۴ - ۱۴ / ۳۰

 BSpline Approximating Fredholm Integral احمدي ۱۴ / ۳۰ - ۱۵
Equation by Using Quartic 

 ۱۷ رهباني ري همت ، عسك احمدي،

 An Adaptive Algorithm for Approximating جمالي ۱۵ - ۱۵ / ۳۰
Standard Dual Frames 

 ۱۳ جمالي - عسكري همت

 پذيرايي ۱۵ / ۳۰ - ۱۶

 جوكار ۱ ۶ – ۱۶ / ۳۰
 حل معادله غيرخطي مرتبه دوم با شرايط مرزي نيومن با
 استفاده از درونيابي هرميت توسط توابع مقياس مثلثاتي

 ۱۴۲ جوكار لكستاني ،

 رحيمي شعرباف ۱۶ / ۳۰ - ۱۷
 تحقيق در كاربرد هاي مقادير ويژه و تعيين چند كران براي

 شعاع طيفي گراف
 ۱۶۳ عليمرداني - رحيمي شعرباف

 steffensen method for solving nonlinear رستمي ۱۷ – ۱۷ / ۳۰
matrix equation 

 ۱۸۹ رستمي – نظري

 Solving symmetric nonnegative inverse زيبايي ۱۷ / ۳۰ – ۱۸
eigenvalue problems 

 ۲۰۳ زيبايي – پناهي

نماز



 ۸۸ / ۱۲ / ۲۰ ۱ بندي سخنراني كالس زمان

 كد نويسندگان عنوان مقاله سخنران ساعت

 ۱۰۰ ي طباطباي Partial Isometries In Applied Functional Analysis طباطبايي ۹ - ۹ / ۳۰

 ۶۷۱ دهقان بندكي – دالورخلفي Linear Matrix Inequality Method in Optimization دهقان بندكي ۹ / ۳۰ - ۱۰

 پذيرايي ۱۰ – ۱۰ / ۳۰

 A Class Of Iterative Methods For Solving Nonlinear نامجو ۱۰ / ۳۰ - ۱۱
Equations By Homotopy Perturbation method 

 ۳۱۴ سالمي – نامجو

 ۶۸۱ يزدي – سرگلزايي GMRES يك پياده سازي سريع براي روش يزدي ۱۱ – ۱۱ / ۳۰

 Decreasing dimension and solution of the system of شيباني ۱۱ / ۳۰ - ۱۲
linear equation 

 ۸۰۱ شيباني - سرگلزايي

 نماز ۱۲ - ۱۴

 ۸۸ / ۱۲ / ۲۰ ۱ بندي سخنراني كالس زمان

 كد نويسندگان اله عنوان مق سخنران ساعت

Numerical solution of the fractional differential تجددي ۱۴ - ۱۴ / ۳۰ equations ۱۳۶ تجددي - جعفري 

 A class of RungeKutta methods for Stochastic بردل ۱۴ / ۳۰ - ۱۵
Differential Equations 

 ۱۶۵ محمدحسيني – بردل

 ۱۹۶ لطيفي زاده – حسامديني Analytical Solutions of Delay Differential Equations لطيفي زاده ۱۵ - ۱۵ / ۳۰

 پذيرايي ۱۵ / ۳۰ - ۱۶

Adapted EBDF Methods for Solving Stiff تقي زاده ۱ ۶ – ۱۶ / ۳۰ Problems 
 - كريمي – تقي زاده

 محمدحسيني
۲۲۷ 

Numerical solution of stochastic differential شمسي ۱۶ / ۳۰ - ۱۷ equations for 
the Humanities by an Adaptive Runge Kutta method 

 ۲۶۴ شمسي

Solution of the first painleve equation via a شكرپز ۱۷ – ۱۷ / ۳۰ multilevel wavelet 
collocation method 

 ۳۹۷ ديني ال حسام - شكرپز

۱۸ – ۳۰ / ۱۷ 
 فدايي ده
 چشمه

A comparsion between the Modi ed Laplace decomposition 
method ad Wavelets method 

 – محسني مقدم

 چشمه فدايي ده
۴۱۶ 

نماز



 ۸۸ / ۱۲ / ۲۱ ۱ زمانبندي سخنراني كالس

 كد نويسندگان عنوان مقاله سخنران ساعت

 Inverse SturmLiouville problems with discontinuous شهرياري ۹ - ۹ / ۳۰
conditions in the middle of the finite interval 

 ۴۶۴ جديري اكبرفام - شهرياري

 Fractional SturmLiouville problems with αordinary درزي ۹ / ۳۰ - ۱۰
and singular points 

 ۵۳۰ دباغيان - درزي – نعمتي

 پذيرايي ۱۰ – ۱۰ / ۳۰

 A New Transformation for Circumventing the سليماني ۱۰ / ۳۰ - ۱۱
shortcoming of black schools model 

 ۲۳۷ سليماني - سرگلزايي

 ۸۸ / ۱۲ / ۱۹ ۲ زمانبندي سخنراني كالس

 كد نويسندگان عنوان مقاله سخنران ساعت

Estimation of the Load Factor for Probabilistic امين قرباني ۱۴ - ۱۴ / ۳۰ Design of 
the Beam Structures using KansaMonte Carlo Method 

 ۷۳۶ علي قرباني - كوثري - امين قرباني

An efficient iterative analytical method اصغر قرباني ۱۴ / ۳۰ - ۱۵ applied to a 
nonlinear biochemical reaction model 

 ۸۴۶ صابري نجفي - اصغر قرباني

Discrtization of an Elliptic Control Problem by داوودي ۱۵ - ۱۵ / ۳۰ Finite 
Element Method 

 ۳۲ گچ پزان – كريه چيان - داوودي

 پذيرايي ۱۵ / ۳۰ - ۱۶

 ۱۷۷ دهاقين - اسكندري Nth Derivative Multistep Methods for Stiff Systems اسكندري ۱ ۶ – ۱۶ / ۳۰

 Numerical solution of SineGordon equation using B جليليان ۱۶ / ۳۰ - ۱۷
spline 

 ۸۹ يليان جل – قاسمي - رشيديان

Homotopy analysis and Homotopy Pade methods خيري ۱۷ – ۱۷ / ۳۰ for 
Boussinesq systemand variant Boussinesq equations 

 ۹۶ جابري – خيري

 IterativeTaylor method for solving system of nonlinear حيدري ۱۷ / ۳۰ – ۱۸
partial differential equations 

 ۴۱۲ ري حيد – حسيني

نماز



 ۸۸ / ۱۲ / ۲۰ ۲ زمانبندي سخنراني كالس

 كد نويسندگان عنوان مقاله سخنران ساعت

 ۱۴۶ تقوافرد – ارجاعي On Solving The High Thermal Loss Problem تقوافرد ۹ - ۹ / ۳۰

 كاظمي ۹ / ۳۰ - ۱۰
Analytical and Numerical Solutions of Different Parabolic 

Heat Equations Presented in the form of Multiterm 
Fractional Differential Equations 

 ۱۴۷ ارجاعي – كاظمي

 پذيرايي ۱۰ – ۱۰ / ۳۰

 Adaptive level Set Method with Local Time Step عرب عامري ۱۰ / ۳۰ - ۱۱
Refinement for Time Dependent PDEs 

 ۸۶۷ عرب عامري – سهيلي

 ايمان پرست ۱۱ – ۱۱ / ۳۰
 استفاده از حل معادله الپالس و روشها ي جبري در توليد شبكه محاسباتي

 هيبريد
 ۸۱۲ مظاهري – ايمان پرست

 اقدسي ۱۱ / ۳۰ - ۱۲
The collocation method for the coupled SchrodingerKdV 
equations 

 – خيري – جديري اكبرفام

 اقدسي
۳۲۴ 

 نماز ۱۲ - ۱۴

 ۸۸ / ۱۲ / ۲۰ ۲ راني كالس زمانبندي سخن

 كد نويسندگان عنوان مقاله سخنران ساعت

 An approach to modeling of turbulent flows using the ربيعي مطلق ۱۴ - ۱۴ / ۳۰
time averaging method 

 ۷۳ اصفهاني - ربيعي مطلق

Exponential Spline method for solving Fisher's محمدي ۱۴ / ۳۰ - ۱۵ reaction 
diffusion equation 

 ۲۴۱ محمدي – رشيدي نيا

۳۰ / ۱۵ - ۱۵ 
 فريبرزي
 عراقي

The use of modified variational iteration and homotopy 
analysis methods for solving Burger’sFisher equation 

 صديق – فريبرزي عراقي
 بهزادي

۲۴۷ 

 پذيرايي ۱۵ / ۳۰ - ۱۶

A meshless method for the numerical solution of صفدري ۱ ۶ – ۱۶ / ۳۰ the 
twodimensional ZakharovKuznetsov equation 

 ۲۸۶ صفدري – گل بابايي

 ۳۵۶ مالبهرامي – بابايي – شيدفر nonlinear reactiondiffusionconvection problems مالبهرامي ۱۶ / ۳۰ - ۱۷

 ۴۰۶ توكلي - مهنا - مسيبي مخروط ناقص حل معادله الپالس در داخل يك مسيبي ۱۷ – ۱۷ / ۳۰

 فضلعلي ۱۷ / ۳۰ – ۱۸
 حل تحليلي معادله انتقال حرارت بيولوژيكي هذلولي و تخمين نرخ
 گردش خون با قرار دادن شار حرارتي نوساني برروي سطح پوست

 ۳۰۸ احمدي كيا – فضلعلي

نماز



 ۸۸ / ۱۲ / ۲۱ ۲ زمانبندي سخنراني كالس

 كد نويسندگان نوان مقاله ع سخنران ساعت

 جعفري ۹ - ۹ / ۳۰
 ورزانه

Homotopy analysis method for the solutions 
of 3D Maxwell’s and nonlinear Schrodinge 
equations 

 ۳۷۸ جعفري ورزانه - حسيني

 Adaptive method for approximation phase اميري ۹ / ۳۰ - ۱۰
field equation 

 ۶۸۶ اميري – سهيلي

 پذيرايي ۱۰ – ۱۰ / ۳۰

 a study of blowup in reaction diffusion پاسباني ۱۰ / ۳۰ - ۱۱
equations with adaptive mesh method 

 ۶۹۲ پاسباني – سهيلي

 ۸۸ / ۱۲ / ۱۹ ۳ كالس زمانبندي سخنراني

 كد نويسندگان عنوان مقاله سخنران ساعت

 Improved Transparent Boundary Conditions for Pricing كاظمي ۱۴ - ۱۴ / ۳۰
American Options 

 ۴۹۳ كاظمي - فروش باستاني

 Solving of Fractional Poisson Equation by Using Shifted مالك ۱۴ / ۳۰ - ۱۵
Grunwald estimate 

 ۵۸۵ ولي زاده – مالك

 ۴۰۷ نجفيان Orthogonal arrays and t(v, k) Latin trades نجفيان ۱۵ - ۱۵ / ۳۰

 پذيرايي ۱۵ / ۳۰ - ۱۶

 Analytical approximate solution of the avascular tomur مالبهرامي ۱ ۶ – ۱۶ / ۳۰
growth model 

 ۱۱۱ مالبهرامي – بهرامي – قياسي

 ۱۷۴ سعيديان – امان ....... مسئله تخصيص خطوط راديو با روش تركيبي امان ۱۶ / ۳۰ - ۱۷

 Legendre wavelet Galerkin method for solving محمدي ۱۷ – ۱۷ / ۳۰
Nonlinear Boundary Value Problems 

 ۴۹۴ حسيني – محمدي

 Estimating of the Pricing Asian Options By Using Free درداب ۱۷ / ۳۰ – ۱۸
Boundary Value Proble 

 ۴۳۷ عبدل زاده نيسي - درداب

نماز



 ۸۸ / ۱۲ / ۲۰ ۳ زمانبندي سخنراني كالس

 كد نويسندگان عنوان مقاله سخنران ساعت

 Resolution Identity for Interval Valued and ولي پور ۹ - ۹ / ۳۰
Intuitionistic Fuzzy Sets 

 ۳۱۲ ماشين چي – دهميري - ولي پور - ريواز

 Solving partial differential equations by moments سربلند ۹ / ۳۰ - ۱۰
method with radial basis functions 

 ۵۹۱ امين عطايي – سربلند

 پذيرايي ۱۰ – ۱۰ / ۳۰

 كرمعلي ۱۰ / ۳۰ - ۱۱
Inverse nonhomogeneouse Heat 

Conduction Problem with Nonstationary 
Measurements 

 ۷۵۶ كرمعلي

 A General Convergence Analysis for Solving نجفي ۱۱ – ۱۱ / ۳۰
Nonlinear Integral Equations 

 ۶۶۷ نجفي - نصرتي - نژاد مالك

۱۲ - ۳۰ / ۱۱ 
 جليلي

 ورنمخاستي
New Mutation Methods based on Binary Encoding 
for Genetic Algorithm 

 ۴۴۵ جليلي ورنمخاستي

 نماز ۱۲ - ۱۴

 ۸۸ / ۱۲ / ۲۰ ۳ زمانبندي سخنراني كالس

 كد نويسندگان عنوان مقاله سخنران ساعت

 كاربرد روش شبكه هاي عصبي مصنوعي در تحليل سيستم ياتاق گازي غير مدور دهقاني زاده ۱۴ - ۱۴ / ۳۰
 پنج لب

 – دشتي - دهقاني زاده

 مدرسي
۲۷ 

 Homotopy perturbation method for solving fuzzy differential عليپور ۱۴ / ۳۰ - ۱۵
equations 

 ۱۲۲ عليپور – جعفري

 Solving Linear Fredholm fuzzy integral equations of the second صابري نيك ۱۵ - ۱۵ / ۳۰
kind by the Homotopy analysis method. 

 – صابري نيك – عفتي

 تقي آبادي – بوژآبادي
۱۳۲ 

 پذيرايي ۱۵ / ۳۰ - ۱۶

 ۳۱۹ سليمي – نامجو – سلمه اي Optimization in the Linear Fuzzy Real Number Space سلمه اي ۱ ۶ – ۱۶ / ۳۰

 Solving Continuous Semi Infinite Linear Programming Problems علم دار ۱۶ / ۳۰ - ۱۷
by Nonlinear Neural Network 

 – فخارزاده – ابراهيمي

 علم دار
۷۸۷ 

 An Application of MultiObjective Linear Programming in عرب پور ۱۷ – ۱۷ / ۳۰
Fuzzy Linear Regression 

 ۲۵۵ يعقوبي – عرب پور

 ۶۰۵ قائمي جفت شده n گرافهاي ئمي قا ۱۷ / ۳۰ – ۱۸

نماز



 ۸۸ / ۱۲ / ۲۱ ۳ زمانبندي سخنراني كالس

 كد نويسندگان عنوان مقاله سخنران ساعت

 ۲۵۶ آخوندي – وحيديان كامياد AHP ساختاررياضيات فازي براي روش آخوندي ۹ - ۹ / ۳۰

 ۵۷۴ رضايي – حميدرضاقرباني – پور زاهد DEBP به روش TSK آموزش مدل فازي حميدرضاقرباني ۹ / ۳۰ - ۱۰

 پذيرايي ۱۰ – ۱۰ / ۳۰

 بهره گيري از تئوري راف در طبقه بندي تشخيص ها و مالكي ۱۰ / ۳۰ - ۱۱
 در يك سيستم تشخيص PSO كاهش صفات با استفاده از

 پزشكي
 ۷۶۴ عسكري مقدم – رضايي – مالكي

 ۸۸ / ۱۲ / ۱۹ ۴ زمانبندي سخنراني كالس

 كد نويسندگان عنوان مقاله سخنران ساعت

 Numerical Solution Of Hybrid Fuzzy Differential منصوري ۱۴ - ۱۴ / ۳۰
Inclusions (HFDIs) by Characterization Theorem 

 ۶۷۸ منصوري – عزتي

 علوي ۱۴ / ۳۰ - ۱۵
Symmetric triangular and interval approximations of 

fuzzy solution to linear fredholm fuzzy integral equations 
of the second kind 

 ۷۵۲ اسدي – علوي

 ۲۵۳ ملكي – خالصي مسئله انتخاب در محيط فازي شهودي بازه اي مقدار خالصي ۱۵ - ۱۵ / ۳۰

 پذيرايي ۱۵ / ۳۰ - ۱۶

 ۷۵۷ رضايي – كيخا – خوبي پور PSODE برمبناي الگوريتم TS معرفي مدلسازي فاز ي خوبي پور ۱ ۶ – ۱۶ / ۳۰

 تصفيه توزيعي سودوكو – DSP سودوكو به عنوان كريمي دهكري ۱۶ / ۳۰ - ۱۷
 – قاسم آقايي - كريمي دهكردي

 برااني دستجردي
۱۶۹ 

 عارفي ۱۷ – ۱۷ / ۳۰
 حل مسئله مينيمم سازي يك تابع هدف خطي با توجه به محدوديت

 رابطه فازي با تركيب MaxMin تساوي
 ۷۶۲ عارفي – ميش مست نهي

 ۵۷۱ جالل – محسني مقدم Numerical method for fuzzy partial differential equations جالل ۱۷ / ۳۰ – ۱۸

نماز



 ۸۸ / ۱۲ / ۲۰ ۴ زمانبندي سخنراني كالس

 كد نويسندگان عنوان مقاله سخنران ساعت

 The MultiCommodity Flow Problem with رعايت پناه ۹ – ۹ / ۳۰
Chebyshev Norm Cost Function 

 – رعايت پناه - صالحي فتح آبادي

 خدايي فر
۳۵۷ 

 Correcting Infeasible System of Linear خاكعلي ۹ / ۳۰ - ۱۰
Inequalities by Parametric Programming 

 ۴۷۶ خاكعلي – نويدي

 پذيرايي ۱۰ – ۱۰ / ۳۰

 شيرواني ۱۰ / ۳۰ - ۱۱
optimization of stage ordering and other 
traffic signal setting in fixedtime controlled 

urban road network 
 ۵۱۶ ملكي – شيرواني

 Measure theory approach in sliding mode control ضرابي ۱۱ – ۱۱ / ۳۰
for nonlinear systems 

 ۱۹۳ كوشكويي - عفتي - فراهي - ضرابي

 MOILP with unbounded feasible region and توحيدي ۱۱ / ۳۰ - ۱۲
its efficient solutions 

 ۷۱۱ رضويان – توحيدي

 نماز ۱۲ - ۱۴

 ۸۸ / ۱۲ / ۲۰ ۴ زمانبندي سخنراني كالس

 كد نويسندگان عنوان مقاله سخنران ساعت

A neural network approach for solving linear بوژآبادي ۱۴ - ۱۴ / ۳۰ Volterra integral 
equations of the second kind 

 ۱۳۰ بوژآبادي - عفتي

A linear approach for optimizing energy in wind طالب نژاد ۱۴ / ۳۰ - ۱۵ turbines by 
embedding process 

 ۸۰۴ طالب نژاد - فخارزاده

 An integrated model to rank extreme and non extreme رضويان ۱۵ - ۱۵ / ۳۰
DEA efficient DMUs 

 ۷۱۲ توحيدي – رضويان

 پذيرايي ۱۵ / ۳۰ - ۱۶

 ۶۰۶ يعقوبي An Approach to the Network Equal Flow Problem يعقوبي ۱ ۶ – ۱۶ / ۳۰

 ۴۸۹ گلوي The inverse Euclidean 1median problem on a plane گلوي ۱۶ / ۳۰ - ۱۷

 ۱۵۵ سعيدنژادحسين يك الگوريتم تقريبي هدف فازي برا ي حل مسائل سعيدنژادحسين ۱۷ – ۱۷ / ۳۰

 بزرگ ۱۷ / ۳۰ – ۱۸
 در شرايط تجويز در هدف بصورت فازي ذوزنقه اي IMRT بهينه سازي در

 - فخارزاده – صاحبي
 بزرگ - ملكي

۸۷۷ 

نماز



 ۴ زمانبندي سخنراني كالس

۲۱ / ۱۲ / ۸۸ 

 كد نويسندگان عنوان مقاله سخنران ساعت

 Ranking of inexact decision making units ناتوان ۹ - ۹ / ۳۰
by the combined FPR/DEA method 

 ۸۶۴ پودينه – عبدلعليان – ناتوان – نورا

 ۷۷۴ حميدي – ميش مست نهي حل يك مسئله تركيباتي با استفاده از محاسبات بيولوژيكي حميدي ۹ / ۳۰ - ۱۰

 پذيرايي ۱۰ – ۱۰ / ۳۰

 پودينه ۱۰ / ۳۰ - ۱۱
Credibility approach to solve fuzzy 

multiple criteria and multiple constraint 
levels linear programming 

 ۸۴۵ ناتوان – پودينه – نورا

 ۵ زمانبندي سخنراني كالس

۱۹ / ۱۲ / ۸۸ 

 كد نويسندگان عنوان مقاله سخنران ساعت

 Sensitivity Analysis on Adding a New Objective غزنوي ۱۴ - ۱۴ / ۳۰
Function in Lexicographic Multiple Objective Linear 

Programs 
 ۶۴۳ خرم – غزنوي

An improving variant of Karmarkar's interior نورزاده ۱۴ / ۳۰ - ۱۵ point 
algorithm 

 ۷۲۹ نورزاده – رستمي

 Ekland's vector valued variational principle and its حسيني ۱۵ - ۱۵ / ۳۰
application in optimization 

 ۳۷۱ حسيني – فخار – عشقي نژاد

 پذيرايي ۱۵ / ۳۰ - ۱۶

 ۶۵۷ ميرحسيني – حسيني P2P فرمول برنامه ريزي اعداد صحيح براي جريان سازي ويدئو در شبكه حسيني ۱ ۶ – ۱۶ / ۳۰

 ۶۰۷ اله دادي – ميش مست نهي interval linear programming اله دادي ۱۶ / ۳۰ - ۱۷

 ل غيرشعاعي با داده هاي بازه عوامل قابل كنترل محدود در ارزيابي كارايي مد حسن لي ۱۷ – ۱۷ / ۳۰
 اي

 نورا - حسن لي
۶۷۵ 

 ۸۱۶ محمودي ميمند – ژياني رضايي محدوديتهاي وزني متقارن در تحليل پوششي داده ها محمودي ميمند ۱۷ / ۳۰ – ۱۸

نماز



 ۸۸ / ۱۲ / ۲۰ ۵ زمانبندي سخنراني كالس

 كد نويسندگان عنوان مقاله سخنران ساعت

 ۸۱ براتي - فراهي An almost optimal control for timedelay systems براتي ۹ - ۹ / ۳۰

 Minimizing banking risk using stochastic dynamic محمدي ۹ / ۳۰ - ۱۰
programming 

 ۵۹۳ محمدي - دالورخلفي - كرباسي

 A new approach for solving zeroone nonlinear وزيري ۱۰ – ۱۰ / ۳۰
programming problems 

 ۲۹ عفتي - وزيري – كامياد

 پذيرايي ۱۰ / ۳۰ - ۱۱

 A Rapid Numerical Approach to Solve Nonlinear بدخشان ۱۱ – ۱۱ / ۳۰
Stochastic Dynamic Problems 

 ۹۱ اعظمي - كامياد – بدخشان

 A Stochastic Measure Theoretical Approach for Solving بدخشان ۱۱ / ۳۰ - ۱۲
Nonlinear Stochastic Optimal Control Problems 

 ۹۲ كامياد - اعظمي - بدخشان

 نماز ۱۲ - ۱۴

 ۸۸ / ۱۲ / ۲۰ ۵ زمانبندي سخنراني كالس

 كد نويسندگان عنوان مقاله سخنران ساعت

 ۵۲۳ دالورخلفي - غياثي On study of debt crises using stochastic optimal control غياثي ۱۴ - ۱۴ / ۳۰

Some consepts of negative dependence for يني ام ۱۴ / ۳۰ - ۱۵ bivariate 
distributions with applications 

 ۷۰۸ بزرگ نيا - اميني – اسديان

 حيدري ۱۵ - ۱۵ / ۳۰
Comparison of two Evolutionary Algorithms for 
Obtaining Approximate Solutions of Optimal Control 
Problems 

 ۳۵۱ برزآبادي - حيدري

 پذيرايي ۱۵ / ۳۰ - ۱۶

 ۴۸۰ حبيبي يك روش تقريب سازي موثر در بهينه سازي سازه ها حبيبي ۱ ۶ – ۱۶ / ۳۰

 ۶۴۲ آرياوش – خدابخشي Reasons of output reduction in fuzzy DEA خدابخشي ۱۶ / ۳۰ - ۱۷

 صادقي ۱۷ – ۱۷ / ۳۰
 - براي حل مسائل دو سطحي ضربي خطي LSCPباال بردن سرعت الگوريتم

 خطي
 ۸۱۷ وفادار – صادقي

۱۸ – ۳۰ / ۱۷ 

نماز



 ۵ زمانبندي سخنراني كالس

۲۱ / ۱۲ / ۸۸ 

 كد نويسندگان عنوان مقاله سخنران ساعت

 A Study In Convergence Of Powers In Fuzzy شريفي ۹ - ۹ / ۳۰
Matrix Under Particular Situation 

 ۷۳۸ شريفي – سلجوقي

۱۰ - ۳۰ / ۹ 

 پذيرايي ۱۰ – ۱۰ / ۳۰

۱۱ – ۳۰ / ۱۰ 

 ۸۸ / ۱۲ / ۱۹ ۶ زمانبندي سخنراني كالس

 كد نويسندگان عنوان مقاله سخنران ساعت

 Numerical Solution of Functional Integral Equations by هاشمي زاده ۱۴ - ۱۴ / ۳۰
using Bernstein's Approximation 

 ۴۲۶ هاشمي زاده – مالك نژاد

 مظفري ۱۴ / ۳۰ - ۱۵
 دهشيري

 هاف در حل مسائل - استفاده از تبديالت انتگرالي به كمكتكنيك وينر
 مكانيك شكست

 ۹۹ شفيعي - مظفري دهشيري

on the approximate solution of nonlinear پيش بين ۱۵ - ۱۵ / ۳۰ integral 
algebriac equations of index 1 

 ۸۵۳ هاديزاده - قريشي – پيش بين

 پذيرايي ۱۵ / ۳۰ - ۱۶

 Numerical solution of two dimensional integral عوض زاده ۱ ۶ – ۱۶ / ۳۰
equations of the second kind by using Chebyshev 
polynomials 

 ۳۲۰ لقماني - حيدري – عوض زاده

 Comparison between conventional spectral methods عوض زاده ۱۶ / ۳۰ - ۱۷
and RBF method for solving to dimensional integral 
equations 

 ۷۹۵ لقماني – حيدري – عوض زاده

 Fractional differential transform method fo solutions شفيعي ۱۷ – ۱۷ / ۳۰
of differential and integrodifferential equations of 
fractional order 

 ۶۶۹ شفيعي - لقماني

 Closer upper bounds for the energy of bipartite افضل شهيدي ۱۷ / ۳۰ – ۱۸
graphs 

 ۱۶۴ رحيمي شعرباف – افضل شهيدي

نماز



 ۸۸ / ۱۲ / ۲۰ ۶ زمانبندي سخنراني كالس

 كد نويسندگان عنوان مقاله سخنران ساعت

 Variant Proofs of the Central Limit Theorem (CLT) محتشمي ۹ - ۹ / ۳۰
via Variance Bound and Information Measures 

 ۳۳ محتشمي - برزادران

 ۴۴۷ نويدي – رحماني – علي بخشي بررسي فراكتالي سيستم ديناميك قلب علي بخشي ۹ / ۳۰ - ۱۰

 پذيرايي ۱۰ – ۱۰ / ۳۰

 A WKB analysis for the buckling of a circular عبدلعليان ۱۰ / ۳۰ - ۱۱
NeoHookean cylindrical tube under end thrust 

 ۷۱۶ عبدلعليان - حاتمي - سنجراني پور

 Applying the WKB method to the bifurcation of an عبدلعليان ۱۱ – ۱۱ / ۳۰
everted spherical shell made of Elastic varga 
material 

 ۸۷۳ عبدلعليان - وكيلي - سنجراني پور

 Effect of pulsatile nature of blood, magnetic and حقيقي ۱۱ / ۳۰ - ۱۲
body acceleration in the stenostic artery with a 
view to account it for different blood diseases 

 ۵۳۷ اصغري – حقيقي

 نماز ۱۲ - ۱۴

 ۸۸ / ۱۲ / ۲۰ ۶ زمانبندي سخنراني كالس

 كد نويسندگان عنوان مقاله سخنران ساعت

 ۸۰۹ صباحي - مواليي On hyperdynamical systems صباحي ۱۴ - ۱۴ / ۳۰

 ۸۱۱ مواليي - جعفري Dynamics from an observ's viewpoint جعفري ۱۴ / ۳۰ - ۱۵

 - ه مس خ – مشهودي Golden Matrices And Their Applications In Cryptography خمسه ۱۵ - ۱۵ / ۳۰
 تحقيقي - هنرور

۷۲۴ 

 پذيرايي ۱۵ / ۳۰ - ۱۶

 Solving Fredholm Integral Equations of the Second Kind عاليي ۱ ۶ – ۱۶ / ۳۰
by Iterated Galerkin based on Monte Carlo method 

 - عاليي – فرانوش
 خادمي

۴۱۵ 

 بدست آوردن نيروها و گشتاورهاي مفصلي در كف : كاربرد رياضيات در بيومكانيك كرمي ۱۶ / ۳۰ - ۱۷
 پاصاف

 – كرمي - صادقي مهر
 سليمي

۸۴۲ 

 اضي حركت موج سيالب در كانالهاي ذوزنقه اي به كمك الگوهاي سريع مدل ري فيروزي ۱۷ – ۱۷ / ۳۰
 وضمني  تفاضل محدود

مهدي اژدري – فيروزي
 مقدم

۴۹۲ 

 مهدي اژدري مقدم امين كاربرد روش اجراي مرزي در مهندسي عمران و مقايسه ان با روش اجراي محدود قرباني ۱۷ / ۳۰ – ۱۸
 فردين اژدري – قرباني

۴۸۷ 

نماز



 ۶ دي سخنراني كالس زمانبن

۲۱ / ۱۲ / ۸۸ 

 كد نويسندگان عنوان مقاله سخنران ساعت

 ۱۷۰ شريفي حل اساسي براي مسائل انتقال حرارت به روش معكوس شريفي ۹ - ۹ / ۳۰

 رويكرد كمينه ساز ي خطا  در روشهاي حركت شبكه براي عليپور رشخوار ۹ / ۳۰ - ۱۰
 فرم اويلر معادله برگر

 ۸۶۱ خوار عليپور رش – عرب عامري

 پذيرايي ۱۰ – ۱۰ / ۳۰

 تحليل پايداري معادله سهوي يك بعدي با استفاده از شبكه علي قاسمي ۱۰ / ۳۰ - ۱۱
 متحرك

۸۶۲ علي قاسمي – عرب عامري


