دفاعیه کارشناسی ارشد
نام و نام خانوادگی

رشته ی

موضوع

تاریخ

استاد راهنما

زمان

تحصیلی
بهناز صدر

ریاضی کاربردی بهینه سازی مدل های نوین مدیریت بحران

دکتر ترانه

99/2/72

ساعت 61

تجویدی
مکان
الهه امیری

https://wsebinar.alzahra.ac.ir/ehsanmonabati
ریاضی کاربردی یک بررسی درباره مجموعه های  – Kوادارنده و

دکتر سلطانخواه

99/2/72

 63:31الی 63:31

 - Kوادارنده تام در گراف ها
مکان
افروز بادل
مکان
فرزانه نصری

https://wsebinar.alzahra.ac.ir/thesis-math
ریاضی کاربردی انشعاب هاف در سیستم های دینامیکی کسری

دکتر بهمردی

99/2/72

 63الی 62

https://wsebinar.alzahra.ac.ir/dariushbehmardi
ریاضی کاربردی اثرات متقابل پناهگاه شکار و غذای اضافی برای

دکتر مریم ربیعی 99/2/79

 63:31الی 62:31

شکارچی در یک سیستم شکار  -شکارچی
مکان
لیال اصالنی
مکان
فاطمه شفیعیان

https://wsebinar.alzahra.ac.ir/thesis-math
ریاضی کاربردی رمزگشایی بایفیکس ماکسیمال

دکتر جنگجوی

99/2/31

https://wsebinar.alzahra.ac.ir/thesis-math
ریاضی کاربردی مدل تخصیص منابع آب از دیدگاه بهینه سازی

دکتر تجویدی

99/2/31

ریاضی و روش های حل آن
مکان

 2الی 61

https://wsebinar.alzahra.ac.ir/thesis-math

ساعت 63

نام و نام خانوادگی

موضوع

رشته ی

استاد راهنما

تاریخ

زمان

تحصیلی
نجمه عامری

عدد احاطه گری تام بازی

ریاضی

دکتر سلطانخواه 99/2/31

 61:31الی 67:31

کاربردی
https://wsebinar.alzahra.ac.ir/thesis-math

مکان
فاطمه زهرا درزی

آمار ریاضی

پیش بینی بازارهای مالی ایران با مدل های سری زمانی و

دکتر

مقایسه آن با روش های داده کاوی

علیمحمدی

https://vclass3.alzahra.ac.ir:443/rv87smo8ytwe

مکان
زهره کامیاب

99/2/31

 61الی 67

آمار ریاضی

برآورد بیزی پارامترهای توزیع وایبل تحت تابع زیان

دکتر سنجری

99/2/31

 61الی 67

الینکس
https://webinar.alzahra.ac.ir/statistics

مکان
فائزه فشی

ریاضی محض مطالعه ساختاری برگ بندهای فینسلری منفرد

https://webinar.alzahra.ac.ir/fatemehahangari

مکان
هانیه جعفری

دکتر آهنگری

99/66/2

ساعت 63

ریاضی

جواب های مجزای لجستیک با برداشت غیرتناوبی

دکتر بهمردی

99/66/63

ساعت 63-62

کاربردی
https://webinar.alzahra.ac.ir/dariushbehmardi

مکان
فاطمه حجازی

ریاضی محض انتگرال پذیری فروبنیوس و متریک پذیری فینسلری

دکتر آهنگری

اسپرهای دو بعدی
مکان

https://webinar.alzahra.ac.ir/fatemehahangari

99/66/63

ساعت 63

نام و نام خانوادگی

رشته ی

موضوع

استاد راهنما

تاریخ

زمان

تحصیلی
محبوبه دهداری

ریاضی

درخت تغییر جاهای سافیک

دکتر جنگجوی

99/67/1

 61الی 67

کاربردی
https://webinar.alzahra.ac.ir/thesis-math

مکان
سارا روح الهی

ریاضی

جواب های مثبت مسئله مقدار مرزی غیر موضعی مرتبه

بیدگلی

کاربردی

چهارم تکین
https://webinar.alzahra.ac.ir/thesis-math

مکان
مریم سادات سید

ریاضی

صالحی

کاربردی

حل پذیری یک مسئله مقدارمرزی مرتبه سوم سه نقطه ای

آمار ریاضی

الدینی

برآوردگرهای ریج تعمیم یافته و مقایسه آن با برآوردگر ریج

دکتر

معمولی

علیمحمدی

99/67/71

 61ای 62

https://webinar.alzahra.ac.ir/thesis-math

مکان
فاطمه سادات

ریاضی

سیاست برداشت آستانه ای و واکنش تابعی وابسته به نسبت

میری

کاربردی

تاخیری از مدل شکار و شکارچی

مکان

دکتر طاهری

99/67/61

 61الی 67

https://webinar.alzahra.ac.ir/thesis-math

مکان
مریم شمس

دکتر طاهری

99/67/9

 63الی 62

دکتر بهمردی

https://webinar.alzahra.ac.ir/thesis-math

99/67/73

 63:31الی 62:31

نام و نام خانوادگی

موضوع

رشته ی

تاریخ

استاد راهنما

زمان

تحصیلی
گل نساء تقتمش

ریاضی کاربردی توابع چنوچی –الگر کسری و کاربرد آنها

https://webinar.alzahra.ac.ir/ordokhani

مکان
عاطفه سادات آقای

دکتر اردوخانی

6011/3/62

 62:31الی 69:31

ریاضی کاربردی توابع لژاندر جایگزین کسری و کاربرد آنها

دکتر اردوخانی

6011/3/66

 62:31الی 69:31

سیدصادق
https://webinar.alzahra.ac.ir/ordokhani

مکان
طیبه میرزایی

ریاضی کاربردی روش عددی برای حل یک رده از معادالت

دکتر اردوخانی

6011/0/6

 62:31الی 69:31

دیفرانسیل کسری
https://webinar.alzahra.ac.ir/ordokhani

مکان
الهام موسی زاده

ریاضی کاربردی مطالعه ابرجبرهای اثر و خواص آن

https://webinar.alzahra.ac.ir/batoulganjisaffar

مکان
الله اسدالهی

دکتر گنجی صفار 6011/1/7

ریاضی محض

آرتینی و متناهی بودن مدولهای کوهمولوژی

دکتر هادیان

6011/1/3

موضعی ساختاری نسبت به یک جفت ایده آل
مکان

 61الی 67

https://webinar.alzahra.ac.ir/nahidhadiyandehkoordi

 61الی 67

نام و نام خانوادگی

موضوع

رشته ی

استاد راهنما

تاریخ

زمان

تحصیلی
الهام عزیزی اوزودی

ریاضی کاربردی

معکوس های عددی یک عبارت منبع گرمایی در  FADEبا

دکتر شاه رضایی

6011/2/6

 62الی 61

شرایط مرزی دیریکله با استفاده از شرط فوق اضافی در زمان
نهایی

https://webinar.alzahra.ac.ir/ashahrezaei

مکان
فاطمه مهدوی آذر

ریاضی محض

مرورری بر قضایای اجتناب از ایده آل های اول

دکتر دیوانی آذر

6011/1/36

 67الی 61

در جبر جابجایی
https://webinar.alzahra.ac.ir/thesis-math

مکان
آذر بیات

ریاضی کاربردی تغییر جاهای  - Sمحدود

https://webinar.alzahra.ac.ir/thesis-math

مکان
اسما محمدیان

دکتر جنگجوی

ریاضی کاربردی

شیوه تحلیلی اصالح شده برای مدل های لجستیک درجه دو

دکتر بهمردی

و درجه سه تعمیم یافته با مشتق کسری کپوتو-فبریزیو

مکان

6011/1/73

 67الی 61

https://webinar.alzahra.ac.ir/thesis-math

6011/1/62

 66الی 9

دفاعیه دکتری
نام و نام خانوادگی

رشته ی

عنوان رساله

استاد راهنما

تاریخ

زمان

تحصیلی
نرجس خاتون
خادمیان
مکان

ریاضی

تعمیم هایی از تریدهای ترکیباتی و کاربردهای آن

دکتر نسرین
سلطانخواه

http://webinar.alzahra.ac.ir/thesis-math

99/2/60

ساعت 61:31

