نام و نام خانوادگی

رشته ی

استاد راهنما

موضوع

تاریخ

زمان

تحصیلی
مارال کرباسچی

آمار ریاضی

تحلیل فرایندهای نامانای زمین لرزه ها بر پایه

دکتر ملکی

1401/7/2

 16الی 18

توابع موج کروی کشیده شده گسسته
مکان
هانیه سادات
طباطبایی
مکان

سالن دکتر سلطانخواه
آمار ریاضی

بررسی ویژیگی های وابستگی توزیع های چند

دکتر شمس

متغیره با حاشیه های خطر مناسب
سالن دکتر سلطانخواه

1401/7/10

 10الی 12

نام و نام خانوادگی

رشته ی

استاد راهنما

موضوع

تاریخ

زمان

تحصیلی
رقیه آذرنیا

ریاضی کاربردی

حل عددی معادالت دیفرانسیل شامل تاخیر قطعه ایی ثابت با

دکتر اردوخانی

1401/4/6

 10الی 12

استفاده از توابع ترکیبی الگرانژ کلی

مکان
فاطمه محمد حسن

سالن دکتر فرزانه
ریاضی

https://webinar.alzahra.ac.ir/thesis-math
1401/6/7
دکتر گنجی صفار
بررسی مشبکه جبرهای اثر مرتب شده و –L

 8الی 10

جبرها
مکان
فاطمه خواجه

کالس  506دانشکده علوم ریاضی
ریاضی

مطالعه گروه خودریختی های مرکزی از  –Pگروه

دکتر اژدری

1401/6/27

 13:30الی 15:30

های متناهی از مرتبه مینیمال
مکان
ندا فروزنده

کالس  506دانشکده علوم ریاضی
ریاضی

مکان
زهرا ندایی
مکان

کاربرد چندجمله ای های چبیشف انتقال یافته نوع چهارم
برای حل عددی معادله پخش-انتشار مرتبه کسری مکانی

دکتر شاهرضایی

1401/6/20

 13:30الی 15:30

کالس  506دانشکده علوم ریاضی
ریاضی کاربردی

بازیابی عددی راس برای فرآیندهای انتشار با استفاده از
رویکرد پی دی ای

دکتر طاهری

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

1401/7/9

 15الی 17

نام و نام خانوادگی

موضوع

رشته ی

تاریخ

استاد راهنما

زمان

تحصیلی
دریا منهوئی

آمارریاضی

مدل سازی های مشخصه های دوگانه خشکسالی برگرفته از

دکتر شمس

1400/12/17

 14الی 16

داده های واقعی بارش و شبیه سازی

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

مکان
محبوبه پیاده

آمار ریاضی

کوهسار

محاسبه ذخیره خسارتهای معوق با استفاده از
تابع مفصل در داده های سانسور شده

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

مکان
مریم فالح دالور

دکتر شمس

1400/12/18

 15الی 17

ریاضی کاربردی

وجود  ،یکتایی و حل عددی معادالت انتگرال کسری

دکتر اردوخانی

1400/12/16

 17الی 19

غیرخطی دو بعدی ولترا و فردهلم در فضای باناخ

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

مکان
فرحناز احسانی

ریاضی کاربردی

انشعاب نیمارک – ساکر تجزیه و تحلیل پایداری از یک مدل
شکار – شکارچی زمان گسسته با اثر آللی در شکار

دکتر ربیعی

1400/12/16

 15الی 17

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

مکان

شیرین منصوری الوار ریاضی کاربردی روش کرولت برای حل عددی معادالت مشتقات

دکتر تجویدی

1400/12/21

 19:30الی 21:30

جزیی
مکان
شمس الزمان
مسافری
مکان

https://webinar.alzahra.ac.ir/taranehtajvidi
ریاضی کاربردی ویژگی های دینامیکی فضاهای تغییر جای

دکتر جنگجوی

 S-gapو تغییر جاهای دیگر
https://webinar.alzahra.ac.ir/thesis-math

1400/12/21

 13الی 15

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

1400/3/18

 17:30الی 19:30

ریاضی کاربردی توابع لژاندر جایگزین کسری و کاربرد آنها

دکتر اردوخانی

1400/3/11

 17:30الی 19:30

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

مکان
طیبه میرزایی

ریاضی کاربردی روش عددی برای حل یک رده از معادالت

دکتر اردوخانی

1400/4/1

 17:30الی 19:30

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 1400/6/2

ریاضی محض

آرتینی و متناهی بودن مدولهای کوهمولوژی

دکتر هادیان

1400/6/3

موضعی ساختاری نسبت به یک جفت ایده آل
مکان

 10الی 12

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

 10الی 12

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

1400/7/1

 16الی 18

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

1400/6/31

 10الی 12

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

1400/6/23

 10الی 12

ریاضی کاربردی

شیوه تحلیلی اصالح شده برای مدل های لجستیک درجه دو

دکتر بهمردی

1400/6/17

9الی 11

و درجه سه تعمیم یافته با مشتق کسری کپوتو-فبریزیو

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

مکان
آیدا سادات
خوانساری
مکان

دکتر شاهرضایی

ریاضی کاربردی
حل عددی معادالت با استفاده از مشتقات کسری موج

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

1400/6/29

 16الی 18

نام و نام خانوادگی

موضوع

رشته ی

تاریخ

استاد راهنما

زمان

تحصیلی
زهرا نجفی

ریاضی کاربردی خوشه بندی  -Pطیفی

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

مکان
مهرانگیز خزابی

ریاضی محض

یک بررسی درباره عدد سوزاندن گرافها

ریاضی کاربردی

تحلیل پایداری و انشعاب هاف یک مدل ریاضی مرتبه کسری

دکتر بهمردی

1400/7/25

 15الی 17

با تاخیر زمانی برای ماده مغذی فیتوپالنکتون زئوپالنکتون

مالیی

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

مکان
الله یعقوبی سرای

دکتر سلطانخواه

1400/7/17

 16الی 17:30

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

مکان
زینب عینی پور

دکتر تجویدی

1400/6/30

 17الی 19

ریاضی کاربردی

بررسی معادالت ارش گذاری اختیار بلک شولز توصیف شده

دکتر شاهرضایی

1400/7/29

 16الی 18

بوسیله مشتق کسری کاپوتو

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

مکان
هدیه معدل

آمار ریاضی

مطالعه زمان فرکانس فرآیندهای تصادفی نامانا با رویکرد

دکتر ملکی

تحلیل فعالیت های مغزی

مکان

https://vc.alzahra.ac.ir/rb673jpmp2mv

1400/7/28

 16الی 18

نام و نام خانوادگی

موضوع

رشته ی

استاد راهنما

تاریخ

زمان

تحصیلی
میترا پیری فرد

آمار ریاضی

برآورد بیزی پرامترهای توزیع وایبل با استفاده از توسیع

دکتر سنجری

1400/7/28

 15الی 17

اطالعات پیشین جفریز تحت سه تابع زیان

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

مکان
مائده ابرقویی

ریاضی کاربردی مساله حفظ تصویر  -هزینه

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

مکان
رویا طاووسی

ریاضی محض

بازبینی HOM and Ext

ریاضی کاربردی

قیمت گذاری عددی اختیارات سد مضاعف در مدل بالک –
شولز کسری – زمانی

دکتر شاهرضایی

ریاضی کاربردی

بررسی مسائل کنترل بهینه به کمک روش گالرکین و موجک

دکتر اردوخانی

فیبوناچی با تحلیل کتاب سنجی

مکان

1400/9/4

 16الی 18

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

مکان
فرشته عبدی

دکتر هادیان

1400/7/28

 10الی 12

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

مکان
مریم حسنعلی

دکترتجویدی

1400/7/28

 16:30الی 18:30

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

1400/12/2

 17الی 19

نام و نام خانوادگی

موضوع

رشته ی

تاریخ

استاد راهنما

زمان

تحصیلی
زهرا کارگرفینی

آمارریاضی

تعیین حق بیمه باورمندی بیزی با استفاده از تابع مفصل
GB2

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

مکان
معصومه نادری

آمارریاضی

پیرعلی

کاربرد فرایندهای مارکوف در مدلهای چند

https://webinar.alzahra.ac.ir/statistics
ریاضی کاربردی روش های غیر موضعی ترمیم تصاویر

دکتر تجویدی

1400/12/8

 17الی 19

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

مکان
الهام کریمی

دکتر ملکی

1400/12/4

 8الی 10

حالتی بیمه های زندگی

مکان
زینب احمدی

دکتر شمس

1400/12/4

 9:30الی 11:30

آمارریاضی

تحلیل و بررسی سیگنال های امپدانس کاردیوگرافی با

دکتر ملکی

1400/12/8

 14الی 16

استفاده از توزیع های زمان و فرکانس

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

مکان
ساناز حافظی

ریاضی

بررسی کوچکترین  -pگروه های متناهی با طول جابه جا

دکتر اخوان

1400/12/8

گری بزرگتر از یک

مکان

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

 13الی 15

نام و نام خانوادگی

موضوع

رشته ی

تاریخ

استاد راهنما

زمان

تحصیلی
زهرا فهیمی نیک

آمارریاضی

مدل سازی سری های زمانی با بعضی مشاهدات

دکتر علیمحمدی

1400/12/8

 13الی 15

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

مکان
معصومه حصاری

ریاضی کاربردی شبیه سازی های عددی در مدل های سه بعدی

دکتر طاهری

1400/12/9

 15الی 17

واکنش –انتشار برای رشد تومورهای مغزی
https://webinar.alzahra.ac.ir/thesis-math

مکان
منیره فرشباف

ریاضی کاربردی حل مسائل کنترل بهینه کسری با استفاده از

قلعه چی

ماتریس عملیاتی موجک برنولی
https://webinar.alzahra.ac.ir/ordokhani

مکان
صدیقه برزین

دکتر اردوخانی

1400/12/9

 17الی 19

آمارریاضی

برآورد طیف زمان-فرکانس و پارامترهای

دکتر ملکی

1400/12/11

 9الی 11

فرآیند مانای موضعی
https://webinar.alzahra.ac.ir/statistics

مکان
ملیحه مجدکیا
مکان

ریاضی

بررسی خودریختی های جابه جا شونده  -pگروه های
فراتینی و برخی از  -pگروه های متناهی

دکتر اخوان

1400/12/17

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

 13الی 15

نام و نام خانوادگی

موضوع

رشته ی

استاد راهنما

تاریخ

زمان

تحصیلی
نجمه عامری

عدد احاطه گری تام بازی

ریاضی

دکتر سلطانخواه 99/7/30

 10:30الی 12:30

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

99/7/30

 10الی 12

آمار ریاضی

برآورد بیزی پارامترهای توزیع وایبل تحت تابع زیان

دکتر سنجری

99/7/30

 10الی 12

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

99/11/7

ساعت 15

ریاضی

جواب های مجزای لجستیک با برداشت غیرتناوبی

دکتر بهمردی

99/11/13

ساعت 15-17

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

99/11/15

ساعت 15

نام و نام خانوادگی

رشته ی

موضوع

استاد راهنما

تاریخ

زمان

تحصیلی
محبوبه دهداری

ریاضی

درخت تغییر جاهای سافیک

دکتر جنگجوی

99/12/6

 10الی 12

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

99/12/20

 16ای 18

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

99/12/16

 10الی 12

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

مکان
مریم شمس

دکتر طاهری

99/12/9

 15الی 17

دکتر بهمردی

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

99/12/23

 15:30الی 17:30

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

99/7/27

ساعت 16

تجویدی
مکان
الهه امیری

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

دکتر سلطانخواه

99/7/28

 13:30الی 15:30

 - 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

99/7/28

 15الی 17

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

دکتر مریم ربیعی 99/7/29

 15:30الی 17:30

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

99/7/30

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

دکتر تجویدی

99/7/30

ریاضی و روش های حل آن
مکان

 8الی 10

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

ساعت 15

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

99/8/14

ساعت 10:30

نام و نام خانوادگی

رشته ی

استاد راهنما

عنوان رساله

تاریخ

زمان

تحصیلی
فائزه سادات

ریاضی

تجزیه تحلیل سیستم های دینامیکی کسری از مرتبه متغیر

یوسفی

اردوخانی
http://webinar.alzahra.ac.ir/ordokhani

مکان

نام و نام خانوادگی

دکتر یداله

1400/7/26

 17الی 19

رشته ی

استاد راهنما

عنوان رساله

تاریخ

زمان

تحصیلی
کوثر ابوالفتح بیکی
دزفولی
مکان

ریاضی

حدس های همولوژیکی با منشاء در نظریه نمایش جبرها

دکتر کامران دیوانی
آذر

http://webinar.alzahra.ac.ir/thesis-math
سالن آمفی تئاتر دکرت سلطانخواه

1400/12/24

 13الی 15

نام و نام خانوادگی

رشته ی

عنوان رساله

استاد راهنما

تاریخ

زمان

تحصیلی
طاهره مالیی

ریاضی

استفاده از روش های بدون شبکه برای حل برخی از معادالت
دیفرانسیل با مشتقات جزئی کسری معکوس

مکان

کالس  506دانشکده علوم ریاضی

دکتر شاهرضایی

1401/4/29

 14الی 16

