
فھرست الفبايی کد مقالھ نام خانوادگی، نام

توزيع تعميم يافته مقدار كرانگين مينيمال و كاربرد آن در مدل سازی حداقل دمای شهر تبريز A10-162-1 ابراھيم پور، مليحه

محاسبه ماتريس پسخورد حالت پارامتری خطی در مسئله تخصيص مقادير ويژه جزئی A-10-335-1 احسنی طهرانی، حجت

يک روش تکراری جديد برای حل دستگاه معادالت خطی A-10-512-1 احسنی طهرانی، حجت

ارائه الگوريتمي مبتني بر روش ھيبريدي  FAHP\&FTOPSIS  به منظور اولويت بندی مناطق آسيب ديده  A-10-1212-1 احمدوند، ميثم

تعميم شرط  $ Delta x = \lambda x\ $  در قضيه تاکاھاشی به ابررويه ھای فضاگون در فضای دسيتر A-10-937-1 احمدی، پرويز

يادگيری شبکه ھای عصبی در يک مسئله کنترل بهينه چندھدفه A-10-920-4 احمدی، مينا

استفاده از رمزگذاری  فازی اثر انگشت در تشخيص ھويت A-10-456-1 احمدی، ولی

 VIMحل معادالت تک بعدی و دو بعدي گرما با ضرايب متغير،توسط روش A-10-870-1 اديبی، حجت اله

روشی نو برای حل مسائل برنامه ريزی خطی با پارامترھای تصادفی بازه ای A-10-697-1 ارجمند زاده، زيبا

منظم سازی مسائل معکوس بدوضع به روش منحنی ال-شکل گسسته  A-10-510-1 اژدری، نگين

آنتروپی روی شبه   MV -   جبر با افرازھای شمارا A-10-892-1 اسالمی گيسکی، زھرا

استفاده از رمزگذاری  فازی اثر انگشت در تشخيص ھويت A-10-456-1 اسمعيلی پور، اعظم

حلقه ھای n -جمعی A-10-793-1 اشرفی، علی رضا

درباره  -2 ھمبندی گراف توان گروه ھای ساده A-10-888-1 اشرفی، علی رضا

ترتيب ھای تصادفی TTT و EW و برخی ويژگيهای آنها A-10-158-1 اصفهانی، مجتبی

ارزش گذاری اوراق قرضه تحت مدل CIR با استفاده از روش طيفی A-10-605-1 اصالحچی، محمدرضا

کالس ھای خاصی از چندجمله ايهای متعامد بدست آمده از مسأله ی اشتروم- ليوويل A-10-1220-1 اصالحچی، محمدرضا

مدل ھای مکان يابی ميانه کالسيک و معکوس روی فضای حقيقی چند بعدی تحت نرمهای خطی و چبيشف A-10-435-1 اعتماد، رقيه

ارزيابی کارايی شعاعی و اندازه مقياس با بيشترين بهره وری در تحليل پوششی داده ھای پويا A-10-931-1 افضلی نژاد، محمد

روش محلی جواب ھای خاص تقريبی برای معادالت ناپايدار دو بعدی برگر A-10-328-1 اکبری، جواد

مقايسه ی روش ھای  LMAPS  و  LDQ  برای حل عددی معادالت ديفرانسيل با مشتقات جزئی وابسته به زمان A-10-1227-1 اکبری، جواد

A-10-711-1 روش حداقل مربعات سيار مرحله به مرحله برای حل معادالت انتگرال فرد ھلم-ولترا اکبری، عباس

درباره  -2 ھمبندی گراف توان گروه ھای ساده A-10-888-1 اکبری، نرگس

حل ھندسی مساله سينماتيک معکوس يک ربات سريالی با استفاده از فرمول ضرب نگاشت نمايی A-10-1350-1 اکرمی، سيد ابراھيم

تحليل درستنمايی تاوانيده برای توزيع چوله نرمال و چوله تی A-10-1064-1 الياسی، طاھره

ارزيابی اختيارات متعارف با استفاده از شبيه سازی مونت کارلو A-10-463-1 اميدی، فرحناز

مدل اتو رگرسيو آستانه ای با دو متغير آستانه A-10-211-1 اميری، اسماعيل

مدل اتورگرسيو آستانه ای در حضور داده ھای گم شده A-10-223-1 اميری، اسماعيل

بررسی و پيشنهاد مدلی جهت طراحی سيستم ھای پايايی A-10-1029-1 اميری، مقصود

M/G/1 ھاب با ظرفيت نامتناھی در حضور صف- p مسئله مکان يابی A-10-368-1 امين طوسی، محمود

 T-CD4 در تقابل با سلول ھای HIV-1 مدل سازی ديناميک ويروس A-10-215-1 امين عطايی، اعظم

ترتيب ھای تصادفی TTT و EW و برخی ويژگيهای آنها A-10-158-1 امينی، محمد

فھرست الفبايی
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روشی جديد برای تعيين وابستگی سويی با استفاده از تابع مفصل  FGM  تعميم يافته A-10-1236-1 امينی، محمد

روش ھای عناصر محدود تطبيقی برای مسائل بيضوی با ضرايب ناپيوسته A-10-610-1 انکاری، سولماز

دور پذيری گوی يکه  زير مجموعه ھای سره  از فضای عملگرھای ھيلبرتی A-10-530-1 ايرانمنش، مهدی

يادگيری با ناظر بر پايه   ABS  در شبکه ھای عصبی مصنوعی A-10-1153-1 ايزدی، نگار

روش آناليز ھوموتوپی برای حل معادله ی موج  كرنشی در مواد جامد ميكرو  ساختار A-10-476-1 آتش افروز، رعنا

بررسی مقايسه ای مدل پاسخ تصادفی بر روی سوال حساس براساس رگرسيون لجستيک A-10-287-1 آخوند، محمدرضا

مدل بندی داده ھای بقا طوالنی - مدت با استفاده از تابع مفصل کاليتون A-10-901-1 آخوند، محمدرضا

مسئله ی گورسات و جواب ھای معادله ی ماتريسی غيرخطی شرودينگر A-10-1223-1 آرمات، افروز

سازگاری و پايداری طرح المان محدود ميلستين گالرکين برای معادالت ديفرانسيل با مشتقات جزيی تصادفی نيمه خطی A-10-616-1 آزاد، عاطفه

تعميم روش برازش داده ھای ايستگاھی به شبکه منظم در ھواشناسی A-10-604-1 آزادی، مجيد

تحليل بيزی مدل نظريه پاسخ سؤال به وسيله تابع پيوند چوله نرمال A-10-252-1 آقاسی، مريم

انتخاب متغير با استفاده از زنجير مارکف برگشت پذير A-10-620-1 آقامحمدی، علی

مقايسه مشاھدات شکست و بقا در برآورد پارامتر و پيش بينی A-10-1031-1 آقای رشتی، مريم

حل مسائل مقدار مرزی با استفاده از ماتريس انتگرال گيری گگن بائر ترکيبی A-10-899-1 آقايی اميرخيزی، سيمين

ارائه يک مدل موجودی-مسيريابی برای کاالی فاسدشدنی A-10-880-1 باباگلزاده، مهال

معادالت ديفرانسيل خطی با مقادير مرزی فازی A-10-1270-1 بابائی، رضا

مسئله ی گورسات و جواب ھای معادله ی ماتريسی غيرخطی شرودينگر A-10-1223-1 بازماندگان راھزنی، ففاطمه

 KC فضاھای توپولوژيک A-10-130-1 بازيگران، بهنام

درک رياضی از طريق پارادوکس ھا و اثباتهای نادرست A-10-1268-1 باسردويی، بهاره

مدل ھای مکان يابی ميانه کالسيک و معکوس روی فضای حقيقی چند بعدی تحت نرمهای خطی و چبيشف A-10-435-1 بخته، سميه

برنامه ريزی چند ھدفی فازی با رويکرد دو قطبی A-10-999-1 بخشايش، داريوش

روش آناليز ھوموتوپی برای حل معادله ی موج  كرنشی در مواد جامد ميكرو  ساختار A-10-476-1 برھانی فر، عبداله

توزيع تعميم يافته مقدار كرانگين مينيمال و كاربرد آن در مدل سازی حداقل دمای شهر تبريز A10-162-1 بزرگ نيا، ابوالقاسم

روشی جديد برای تعيين وابستگی سويی با استفاده از تابع مفصل  FGM  تعميم يافته A-10-1236-1 بزرگ نيا، ابوالقاسم

دنباله ھای کامل و دست آور برتر A-10-800-2 بالدی، صديقه

 EM برازش استوار مدل ھای آميخته توسط الگوريتم A-10-895-1 بلبلسی، زھرا

معرفی ضرايب توافق در داده ھای کيفی A-10-924-1 بلندرفتار، شهره

توزيع ھای آميخته متناھی با مولفه ھای پارتو A-10-936-1 بهرامی، محمد

تحليل تاثير الگوريتم ھای غير حساس به حافظه پنهان بر پيچيدگی محاسباتی عمليات ماتريس ھای حجيم A-10-853-1 بی ريا، احسان

برنامه ريزی چند ھدفی فازی با رويکرد دو قطبی A-10-999-1 بيگدلی، حميد

تعميم شرط  $ Delta x = \lambda x\ $  در قضيه تاکاھاشی به ابررويه ھای فضاگون در فضای دسيتر A-10-937-1 پاشائی، فيروز

آزمون مانايی سری ھای زمانی با استفاده از مدل بندی موجک ھای موضعی مانا A-10-515-1 پرھام، غالمعلی
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کران پايين جديدی برای کمترين مقدار ويژه ی حاصل ضرب آدامار يک M-ماتريس و معکوس يک M-ماتريس A-10-112-1 پناھی، مهدی

يک نظريه ارگوديک برای سيستم متغيرھای انديس دار A-10-69-1 پو حسنی، عليرضا

تعميم مفهوم فشردگی به توپولوژی ھای نرم A-10-69-2 پو حسنی، عليرضا

 T-CD4 در تقابل با سلول ھای HIV-1 مدل سازی ديناميک ويروس A-10-215-1 پوربشاش، حسين

يك بررسي از ھم متناھي بودن مدول ھاي كوھمولوژي موضعي تعميم يافته A-10-896-1 پوينده، سارا

ارائه يک مدل موجودی-مسيريابی برای کاالی فاسدشدنی A-10-880-1 پيرايش، محمدعلی

يک الگوريتم برنامه ريزی درجه دوم متوالی برای بهينه سازی غيرخطی بدون استفاده از تابع جريمه و فيلتر A-10-971-1 پيغامی، محمدرضا

گراف ھای تصادفی A-10-686-1 تندپور، زھرا

A-10-711-1 روش حداقل مربعات سيار مرحله به مرحله برای حل معادالت انتگرال فرد ھلم-ولترا توسلی، مجيد

 VIMحل معادالت تک بعدی و دو بعدي گرما با ضرايب متغير،توسط روش A-10-870-1 جالب، حسين

قضيه بهترين مجاورت دوتايی در فضاھای برداری توپولوژيک مترپذير A-10-660-1 جانفدا، عليرضا

نقشی ازخوشه بندی سخت و فازی در تحليل صورت ھای مالی شرکت ھای عامل توليد سيمانف A-10-1000-1 جاويد، نجمه

 OCS  تخمين داده ھای گمشده در صورت مالی جريان وجه نقد شرکت پااليش نفت به روش A-10-1008-1 جاويد، نجمه

ارائه ی يک روش نوين نقطه درونی در حل مسائل صنعتی غيرخطی با رويکرد برنامه ريزی ترتيبی درجه دوم A-10-1335-1 جبل عاملی، مژگان

آشنايی با نرم افزار حروف چينی التک و بسته ی زی پرشين A-10-59-3 جعفرزاده، نجمه

استنباط آماری قابليت اعتماد تنش-مقاومت با متغيرھای تصادفی نرمال مستقل A-10-497-1 جعفری، علی اکبر

چگونه توانستم با تأکيد بر فعاليت ھای تکميلی و تکاليف خارج از کالس عملکرد دانش آموزانم را در درس رياضی بهبود بخشم؟ A-10-1378-1 جليلوند، امين

يادگيری رياضيات A-10-981-1 جليليان، اشرف

گروه ھای پيرا توپولوژی  -R تجزيه پذير A-10-874-3 جمالزاده، جواد

ساختار ھای يکنواخت و فضا ھای بيرکويچ A-10-972-1 جمالزاده، جواد

برآورد بهره ورترين واحد تصميم گيرنده ی دو مرحله ای بااستفاده از تکنيک مرزھای دوگانی A-10-1005-1 جمشيدی، علی

$(k)I\times_f S^{m-1}$   ھندسه ديفرانسيل زير خمينه ھايی با حاصلضرب تابدار  منيفلدھای A-10-393-2 جمی، الهه

ارائه الگوريتمي مبتني بر روش ھيبريدي  FAHP\&FTOPSIS  به منظور اولويت بندی مناطق A-10-1212-1 چراغعلی، محمدحسن

کران ھای بر  d  -پوشش دوبخشی کامل گراف ھای خاص A-10-978-1 چراغی چالشتری، عباس

بکارگيری پايه ھای گروبنر برای طراحی ماشين آالت عظيم A-10-1018-1 چهارباشلو، محمدصالح

کاربرد تبديالت دنباله ای غير خطی و تاثير آن در بهبود جواب دسته ای از معادالت عملگری A-10-1187-1 چهل ميزان، داوود

بررسی و ارائه روش ھايی برای مقايسه سری ھای زمانی با طول نابرابر در حوزه فرکانس A-10-491-1 چينی پرداز، رحيم

قضيه بهترين مجاورت دوتايی در فضاھای برداری توپولوژيک مترپذير A-10-660-1 حاتمی کمين، فاطمه

الگوريتم ترکيبی  PSO-BFGS  برای حل مسائل برنامه ريزی غيرخطی A-10-967-1 حاجبی پور، مجتبی

براورد مدل VAR به روش نيمه پارامتری A-10-619-1 حاجبی، مهتاب

 R رگرسيون دايره ای-خطی در نرم افزار A-10-1290-1 حاجی زاده، شيما

حل ھندسی مساله سينماتيک معکوس يک ربات سريالی با استفاده از فرمول ضرب نگاشت نمايی A-10-1350-1 حجتی پور، مريم

فھرست الفبايی
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کاربرد تقريب  DEA  غير شعاعی برای اندازه گيری و مقايسه عملكرد زيست محيطی A-10-834-1 حسامی، فاطمه

روشی برای حل مسئله ی برنامه ريزی چند ھدفی کسری خطی تصادفی A-10-121-1 حسن پور، حسن

برنامه ريزی چند ھدفی فازی با رويکرد دو قطبی A-10-999-1 حسن پور، حسن

جواب ھايی برای مسائل مقدارويژه معکوس درجه دوم A-10-1009-1 حسن زاده، فرزانه

چند نتيجه از قضيه نگاشت باز در فضاھای نرم دار نامتقارن A-10-565-1 حسنی ملکی، زھرا

کران پايين جديدی برای کمترين مقدار ويژه ی حاصل ضرب آدامار يک M-ماتريس و معکوس يک M-ماتريس A-10-112-1 حسين رضايی گل، محمد

ارائه مدل جديدی از تلفيق تحليل پوششی داده ھا و فرايندسلسله مراتبی در تصميم گيری چندمعياره با بکارگيری وزن مشترک A-10-696-1 حسين زاده سلجوقی، فرانک

تعيين کارايی در مدل جمعی ھمراه با شاخص ھای شبه ثابت A-10-780-1 حسين زاده سلجوقی، فرانک

ھوش مصنوعی و معرفی الگوريتم ھايی از آن در مسائل بهينه سازی A-10-962-1 حسين زاده، علی

محاسبه ماتريس پسخورد حالت پارامتری خطی در مسئله تخصيص مقادير ويژه جزئی A-10-335-1 حسين نيا حسن کياده، بهاره

بررسی نرماليته گراف ھای کيلی روی گروه ھای متقارن با مجموعه رابطی متشکل ازمجموعه ای از ترانهش ھا A-10-715-1 حسينی چگنی، نسرين

بهبود روش درونيابی نقطه ای شعاعی منطقه ای برای آناليز جريان گرمای ناپايدار A-10-527-1 حسينی، خديجه

روش تفاضلی توان در زمان برای حل عدی معادالت ديفرانسيل سخت A-10-883-1 حسينی، سيد محمد

مسئله ی گورسات و جواب ھای معادله ی ماتريسی غيرخطی شرودينگر A-10-1223-1 حسينی، سيد محمد

کران پايين جديدی برای کمترين مقدار ويژه ی حاصل ضرب آدامار يک M-ماتريس و معکوس يک M-ماتريس A-10-112-1 حسينی، سيده مريم

حل تحليلی معادله برگرز غيرخطی دو بعدی به روش تقارن لی A-10-213-1 حقيقی، احمدرضا

حل معادالت برگرز غيرخطی دو بعدی به روش عددی تجزيه آدوميان گسسته A-10-1103-1 حقيقی، احمدرضا

استنتاج فازی در تشخيص نفوذ روبات ھای وب به شبکه ھای کامپيوتری A-10-498-1 حميدزاده، جواد

E القايی از TM + E ساختار جبروار لی بر A-10-571-1 حيدری، عباس

 SIRV اثبات پايداری سراسری نقطه تعادل فارغ از بيماری يک مدل اپيدميولوژی A-10-1181-1 حيدری، عقيله

 KC فضاھای توپولوژيک A-10-130-1 حيدری، فاطمه

ساختار ھای يکنواخت و فضا ھای بيرکويچ A-10-972-1 حيدری، فائزه

طرح ھای بهينه برای تابع ھای تک مدی A-10-989-1 خادميان زاده، نرگس

ھوش مصنوعی و معرفی الگوريتم ھايی از آن در مسائل بهينه سازی A-10-962-1 خالقی گرجی، حسن

توسيع ھای برانت توپولوژی از نيم گروه ھای معکوس توپولوژی بطور مطلق H-بسته A-10-127-1 خانه گير، رومينا

فضاھای بطور باز تجزيه پذير و توسيع ھای فشرده نيم گروھهای توپولوژيک A-10-152-1 خانه گير، رومينا

 WEF ًمونوئيدھای مطلقا A-10-816-1 خداپرست، الهام

رياضيات و رياضيدانان اسالمی A-10-1333-1 خردکيش، ابراھيم

يک روش شاخه و برش کارا برای حل مساله دسته بندی انبوه بدون ظرفيت A-10-516-1 خرمی زاده، مصطفی

بررسی کارايی برخی محک ھای شاخه زنی در روش توليد ستون برای برنامه ريزی صحيح A-10-587-1 خرمی زاده، مصطفی

حل تحليلی معادله برگرز غيرخطی دو بعدی به روش تقارن لی A-10-213-1 خليل زاده، الناز

شناخت بدفهمی ھای رايج دانش آموزان در مبحث حد و پيوستگی A-10-798-1 خوشه چرخ، مريم

فھرست الفبايی



فھرست الفبايی کد مقالھ نام خانوادگی، نام

بررسی اثر استفاده از نرم افزار جئوجبرا بر پيشرفت رياضی دانش آموزان در مفهوم ھندسه دوره راھنمايی A-10-884-1 خوشه چرخ، مريم

مدل ھای رگرسيونی با خطای اندازه گيری A-10-1230-1 خويش دوست برازجانی

مدل بندی داده ھای بقا طوالنی - مدت با استفاده از تابع مفصل کاليتون A-10-901-1 خيری، سليمان

روش شناسی و رياضيات A-10-1375-1 داروغه، محمدرضا

آموزش رياضی و تاريخ رياضی A-10-1375-2 داروغه، محمدرضا

يادگيری شبکه ھای عصبی در يک مسئله کنترل بهينه چندھدفه A-10-920-4 دستجردی، محمدتقی

يادگيری با ناظر بر پايه   ABS  در شبکه ھای عصبی مصنوعی A-10-1153-1 دستجردی، محمدتقی

روش بهبود يافته منظم سازی تيخونوف برای يافتن منبع گرما در يک مسأله معکوس گرما A-10-1217-1 دميرچی، جواد

روشی برای محاسبه ی دترمينان ماتريس اسمی A-10-1117-1 دھقان پور، نجمه

A-10-1119-1 ضرورت و چگونگی انجام تحليل محتوای کتابهای درسی رياضی دھقان، ھادی

استنتاج فازی در تشخيص نفوذ روبات ھای وب به شبکه ھای کامپيوتری A-10-498-1 ذبيحی، مهديه

بررسی ھمواری بطور اساسی ضعيف سيستم قطری روی  مونوئيد S که PSF، چپ است A-10-670-1 ذوالعلی اسما

گروه ھای پيرا توپولوژی  -R تجزيه پذير A-10-874-3 ذوالفقاری، محمد

گروه ھای  -R تجزيه پذير و  -P گروه ھای ليندلوف A-10-1129-1 ذوالفقاری، محمد

خلق دوباره مفاھيم ھندسه از طريق يادگيری اکتشافی A-10-1161-1 ربی، سيما

بررسی جهت و پايداری انشعاب ھاف يک سيستم شکار و شکارچی از رده کلموگروف با تاخير در گونه شکار A-10-323-1 ربيعی مطلق، اميد

بررسی پايداری و انشعاب موضعی ھاف در يک سيستم شکار و شکارچی تاخيری با اثر تابعی نوع ميکليس-منتن A-10-804-1 ربيعی مطلق، اميد

الگوريتم ترکيبی  PSO-BFGS  برای حل مسائل برنامه ريزی غيرخطی A-10-967-1 رجب زاده، محسن

تعميم روش برازش داده ھای ايستگاھی به شبکه منظم در ھواشناسی A-10-604-1 رحمانی، مرتضی

يک روش شاخه و برش کارا برای حل مساله دسته بندی انبوه بدون ظرفيت A-10-516-1 رخشنده رو، زھرا

ارائه الگوريتمی جهت رسم درخت دودويی درون يک چندضلعی مستطيل خطی A-10-136-1 رزازی، محمدرضا

روشی نوين برای جداسازی داده ھا با استفاده از ابر کره جدا کننده A-10-524-1 رزاقی، محمد

مدل نرخ شکست آميخته  (TFRM) تحت توزيع نمايی دو پارامتری A-10-838-1 رسولی، عباس

M/G/1 ھاب با ظرفيت نامتناھی در حضور صف- p مسئله مکان يابی A-10-368-1 رضازاده، معصومه

افزايش طول عمر صفحه نمايش ھای OLED با استفاده از مدل شبکه A-10-539-1 رضايی ثانی، الهه

ارائه يك مدل رياضی چندھدفه در بهينه سازی مسير حرکت سرويس حمل و نقل کارکنان (مورد مطالعاتی دانشگاه علم و فناوری مازندران) A-10-1030-1 رضايی کالنتری، مينا

گروه ھای  -R تجزيه پذير و  -P گروه ھای ليندلوف A-10-1129-1 رضايی، غالمرضا

معرفی يک روش شبه طيفی جديد برای حل مسائل کنترل بهينه خطی شامل تاخير زمانی A-10-104-1 رضايی، کامران

مدل سازی اوراق قرضه تحت نرخ بهره تصادفی A-10-1189-1 رضاييان، روزبه

پيش بينی بيزی سری ھای زمانی شمارشی با دو روش نمونه گيری برشی و  متروپليس- رد - پذيرش A-10-986-1 رضوانی، خديجه

بهينه-سازی ترکيب مجموعه رزرو و استراتژی تعويض در سيستم-ھای پويا A-10-1264-1 رضوی، حميده

چند نتيجه از قضيه نگاشت باز در فضاھای نرم دار نامتقارن A-10-565-1 رنجبری، اصغر

فھرست الفبايی



فھرست الفبايی کد مقالھ نام خانوادگی، نام

مدل بندی داده ھای بقا طوالنی - مدت با استفاده از تابع مفصل کاليتون A-10-901-1 روزبهانی، مرضيه

 BAN تحليل صوری پروتکل ھای امنيت با استفاده از منطق A-10-864-1 زارع خورميزی، مصطفی

 AT تحليل صوری پروتکل ھای امنيت با استفاده از منطق A-10-925-1 زارع خورميزی، مصطفی

حل دستگاه معادله غير خطی به روش ترکيبی اغتشاشی ھموتوپی A-10-108-1 زارع مهرجردی، محبوبه

دنباله ھای کامل و دست آور برتر A-10-800-2 زبرجد، سيد مصطفی

M/G/1 ھاب با ظرفيت نامتناھی در حضور صف- p مسئله مکان يابی A-10-368-1 زعفرانيه، مهدی

روش بهبود يافته منظم سازی تيخونوف برای يافتن منبع گرما در يک مسأله معکوس گرما A-10-1217-1 زمانی راد، امين

يک الگوريتم برنامه ريزی درجه دوم متوالی برای بهينه سازی غيرخطی بدون استفاده از تابع جريمه و فيلتر A-10-971-1 زين العابدينی، رزيتا

حل مسئله کوله پشتی چند محدوديتی براساس محاسبات بيولوژيکی A-10-138-2 سارانی، مهناز

حل مسائل مقدار اوليه با استفاده از روش تکرار وردشی و تبديل جردن A-10-1013-1 ساکی، ھدا

استنباط آماری قابليت اعتماد تنش-مقاومت با متغيرھای تصادفی نرمال مستقل A-10-497-1 ساالری، زھرا

ارائه يک مدل موجودی-مسيريابی برای کاالی فاسدشدنی A-10-880-1 ساالری، مجيد

معرفی مساله تخصيص کارکنان در شرايط عدم قطعيت A-10-1233-1 ساالری، مجيد

توزيع ھای آميخته متناھی با مولفه ھای پارتو A-10-936-1 سالک، امين مصطفی

يک روش تفاضل متناھی با مرتبه دقت باال برای حل معادله ھوکسلی-برگرز تعميم يافته A-10-1258-1 سپهريان، بهنام

 R رگرسيون دايره ای-خطی در نرم افزار A-10-1290-1 سرمد، مجيد

بررسی عدد پراکندگی در درخت ھا A-10-807-1 سعيد پور، سميرا

پيوستگی حاصل ضرب گروه توپولوژيکی A-10-509-1 سعيدی، ھادی

محاسبه جذر ماتريس ھا، توسط شبکه ھای عصبی مصنوعی A-10-974-1 سليمانپور باکفايت، اژدر

رسم روابط قطبی با استفاده از مختصات دکارتی A-10-1049-1 سليمانپور باکفايت، اژدر

دور پذيری گوی يکه  زير مجموعه ھای سره  از فضای عملگرھای ھيلبرتی A-10-530-1 سليمانی، فاطمه

رسم روابط قطبی با استفاده از مختصات دکارتی A-10-1049-1 سهرابی، زيبا

تقريبی از جواب معادالت انتگرال فردھلم فازی ھامرشتين خطی A-10-1160-1 شاھرضايی، مليحه

خوشه بندی توسط روش جنگل تصادفی A-10-1134-1 شاھسونی، داود

 SIRV اثبات پايداری سراسری نقطه تعادل فارغ از بيماری يک مدل اپيدميولوژی A-10-1181-1 شايق کارگر، نرگس

مدل ھای غيرخطی با اثرات آميخته توسط توزيع ھای نرمال/مستقل A-10-548-1 شبانيان، عطيه

حل معادالت برگرز غيرخطی دو بعدی به روش عددی تجزيه آدوميان گسسته A-10-1103-1 شجاعی فرد، معصومه

محاسبه ماتريس پسخورد حالت پارامتری خطی در مسئله تخصيص مقادير ويژه جزئی A-10-335-1 شجاعی مقدم ممرآبادی، زری

بررسی جهت و پايداری انشعاب ھاف يک سيستم شکار و شکارچی از رده کلموگروف با تاخير در گونه شکار A-10-323-1 شريفی، مرتضی

بررسی پايداری و انشعاب موضعی ھاف در يک سيستم شکار و شکارچی تاخيری با اثر تابعی نوع ميکليس-منتن A-10-804-1 شريفی، مرتضی

رويکرد نمّوی برای مسئله کوتاه ترين مسير استوار با ھزينه ھای غيرقطعی A-10-240-1 شريفی، مرضيه

گسترش منطق ھای رمزنگاری به پروتکل  ھای توافق کليد A-10-835-1 شمس الدينی فرد، مصطفی

فھرست الفبايی



فھرست الفبايی کد مقالھ نام خانوادگی، نام

معادالت ديفرانسيل خطی با مقادير مرزی فازی A-10-1270-1 شمس الدينی فرد، مصطفی

برآورد بهره ورترين واحد تصميم گيرنده ی دو مرحله ای بااستفاده از تکنيک مرزھای دوگانی A-10-1005-1 شمس الدينی، مرجان

بررسی مقايسه ای مدل پاسخ تصادفی بر روی سوال حساس براساس رگرسيون لجستيک A-10-287-1 شمس پور، علی

ارزيابی جواب حاصل از روش ھای پرتابی در حل مسائل کنترل بهينه A-10-681-1 شمسی، مصطفی

يک مطالعه نظری برای انتقال بيماری ماالريا و کنترل بهينه آن A-10-65-2 شمسيه زاھدی، موسی الرضا

 SIRV اثبات پايداری سراسری نقطه تعادل فارغ از بيماری يک مدل اپيدميولوژی A-10-1181-1 شمسيه زاھدی، موسی الرضا

ھوش مصنوعی و معرفی الگوريتم ھايی از آن در مسائل بهينه سازی A-10-962-1 شموشکی، محمد مهدی

يک مطالعه نظری برای انتقال بيماری ماالريا و کنترل بهينه آن A-10-65-3 صابری نيک، حسن

ارائه الگوريتمی جهت رسم درخت دودويی درون يک چندضلعی مستطيل خطی A-10-136-1 صادق زاده، محمد باقر

ارائه الگوريتمی جهت رسم درخت دودويی درون يک چندضلعی مستطيل خطی A-10-136-1 صادقی بوگر، الهام

يک جواب رضايت بخش  مساله دوسطحی  با چندين تابع ھدف کسری خطی  در ھر دو سطح A-10-432-1 صادقی، حبيبه

الگوريتم ترکيبی  PSO-BFGS  برای حل مسائل برنامه ريزی غيرخطی A-10-967-1 صادقی، محمد

روشی نو برای حل مسائل برنامه ريزی خطی با پارامترھای تصادفی بازه ای A-10-697-1 صافی، محمدرضا

يک روش تفاضل متناھی با مرتبه دقت باال برای حل معادله ھوکسلی-برگرز تعميم يافته A-10-1258-1 صالحی، بهنام

بررسی عدد پراکندگی در درخت ھا A-10-807-1 صالحيان متی کاليی، بهزاد

روش آناليز ھوموتوپی برای حل معادله ی موج  كرنشی در مواد جامد ميكرو  ساختار A-10-476-1 صدری خاتونی، خديجه

تحليل امواج الکتروآنسفالوگرافی با استفاده از موجک ھا A-10-907-1 صفاپور، احمد

تحليل بيزی مدل پواسون آميخته براساس توزيع گامای تعميم يافته A-10-582-1 صفدری، زھرا

گسترش بهينه خطوط لوله گاز بر اساس تقاضاھای جديد A-10-1149-1 طاھر، معصومه

آنتروپی روی شبه   MV -   جبر با افرازھای شمارا A-10-892-1 طاھريان، معصومه

 BAN تحليل صوری پروتکل ھای امنيت با استفاده از منطق A-10-864-1 طباخ، محمد

بررسی ويژگی ھای ممتاز اندازه مارتينگل مينيمال آنتروپی A-10-1014-1 طهماسبی، مريم

برنامه ريزی خطی چند معياره و چند ترازه قيدی A-10-107-1 طيب نسب، فرخنده

E القايی از TM + E ساختار جبروار لی بر A-10-571-1 طيبی، مجيد

کالس ھای خاصی از چندجمله ايهای متعامد بدست آمده از مسأله ی اشتروم- ليوويل A-10-1220-1 عابدزاده، اعظم

درک مفهوم انتگرال و ارتباط آن با روش ھای رويه ھا و مفهومی در حل مسائل A-10-1107-1 عابدی، ربابه

توزيع تعميم يافته مقدار كرانگين مينيمال و كاربرد آن در مدل سازی حداقل دمای شهر تبريز A10-162-1 عاشوری، فرنوش

بهينه-سازی ترکيب مجموعه رزرو و استراتژی تعويض در سيستم-ھای پويا A-10-1264-1 عامل منيريان، مسعود

ارائه الگوريتمي مبتني بر روش ھيبريدي  FAHP\&FTOPSIS  به منظور اولويت بندی مناطق  A-10-1212-1 عباس پور اسفدن، قنبر

مقايسه ی تقريب معيارھای کولبک-ليبلر، چرنوف و ھلينگر با فاصله اقليدسی در حوزه موجک ھا A-10-479-1 عباس نژاد، ميترا

نگاشت ھای کامال مثبت روی  -*C  مدول ھای ھيلبرتت A-10-885-1 عباسپور تبادکان، غالمرضا

ارزيابی اختيارات متعارف با استفاده از شبيه سازی مونت کارلو A-10-463-1 عباسی، بهزاد

فھرست الفبايی



فھرست الفبايی کد مقالھ نام خانوادگی، نام

ارزيابی کارايی شعاعی و اندازه مقياس با بيشترين بهره وری در تحليل پوششی داده ھای پويا A-10-931-1 عباسی، زھرا

حلقه ھای n -جمعی A-10-793-1 عبداللهی، زھرا

بررسی عدد ژئودتيک تام مهارشونده ی گراف ھا A-10-454-1 عبداله زاده آھنگر، حسين

روش محلی جواب ھای خاص تقريبی برای معادالت ناپايدار دو بعدی برگر A-10-328-1 عبداله زاده، ابوالفضل

مقايسه ی روش ھای  LMAPS  و  LDQ  برای حل عددی معادالت ديفرانسيل با مشتقات جزئی وابسته به زمان A-10-1227-1 عبداله زاده، ابوالفضل

تقريبی از جواب معادالت انتگرال فردھلم فازی ھامرشتين خطی A-10-1160-1 عرب عامری، مريم

يک روش تکراری جديد برای حل دستگاه معادالت خطی A-10-512-1 عرب، عالمه

بررسی و ارائه روش ھايی برای مقايسه سری ھای زمانی با طول نابرابر در حوزه فرکانس A-10-491-1 عزيزيان، علی

حل ھندسی مساله سينماتيک معکوس يک ربات سريالی با استفاده از فرمول ضرب نگاشت نمايی A-10-1350-1 علوی صفت، سميه سادات

بررسی مقايسه ای مدل پاسخ تصادفی بر روی سوال حساس براساس رگرسيون لجستيک A-10-287-1 علوی، محمدرضا

توزيع بتا با مقادير زيادی و کاربرد آن در بخش بهداشت A-10-336-1 علوی، محمدرضا

توزيع بتا با مقادير زيادی و کاربرد آن در بخش بهداشت A-10-336-1 علی بابايی، صفورا

مدل ھای مکان يابی ميانه کالسيک و معکوس روی فضای حقيقی چند بعدی تحت نرمهای خطی و چبيشف A-10-435-1 علی زاده، بهروز

مدل ھای مکان يابی ميانه معکوس بهين با تغييرات وزن يالی روی  گراف ھای درختی تحت  نرم ھای مختلف A-10-563-1 علی زاده، بهروز

معرفی ضرايب توافق در داده ھای کيفی A-10-924-1 علی محمدی، روشنک

گسترش منطق ھای رمزنگاری به پروتکل  ھای توافق کليد A-10-835-1 علی ميرزايی، ايمان

بررسی عدد پراکندگی در درخت ھا A-10-807-1 عليا، پروانه

آزمون مانايی سری ھای زمانی با استفاده از مدل بندی موجک ھای موضعی مانا A-10-515-1 عيدی شهنی، بهاره

خلق دوباره مفاھيم ھندسه از طريق يادگيری اکتشافی A-10-1161-1 غالم آزاد، سهيال

نقشی ازخوشه بندی سخت و فازی در تحليل صورت ھای مالی شرکت ھای عامل توليد سيمانف A-10-1000-1 فخارزاده جهرمی، عليرضا

 OCS  تخمين داده ھای گمشده در صورت مالی جريان وجه نقد شرکت پااليش نفت به روش A-10-1008-1 فخارزاده جهرمی، عليرضا

حل عددی رھايش دارو توسط استنت به روش ترکيبی اسپکترال و تفاضل متناھی A-10-1159-1 فخری، سميه

بررسی و پيشنهاد مدلی جهت طراحی سيستم ھای پايايی A-10-1029-1 فخيم ھاشمی، نيما

آشنايی با نرم افزار حروف چينی التک و بسته ی زی پرشين A-10-59-3 فداکار، فخرالسادات

حل دستگاه معادله غير خطی به روش ترکيبی اغتشاشی ھموتوپی A-10-108-1 فراھت،، سعيد

بررسی روش ھای پيشگو - تصحيح کننده در چارچوب روش ھای خطی کلی A-10-208-1 فرضی، جواد

براورد مدل VAR به روش نيمه پارامتری A-10-619-1 فرنوش، رحمان

خوشه بندی توسط روش جنگل تصادفی A-10-1134-1 فرھادی، زھره

 VIMحل معادالت تک بعدی و دو بعدي گرما با ضرايب متغير،توسط روش A-10-870-1 فريبرزی عراقی، محمد علی

مدل اتورگرسيو آستانه ای در حضور داده ھای گم شده A-10-223-1 فالح، افشين

تحليل بيزی مدل پواسون آميخته براساس توزيع گامای تعميم يافته A-10-582-1 فالح، افشين

تحليل تاثير الگوريتم ھای غير حساس به حافظه پنهان بر پيچيدگی محاسباتی عمليات ماتريس ھای حجيم A-10-853-1 قاسم زاده، محمد
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يک مطالعه نظری برای انتقال بيماری ماالريا و کنترل بهينه آن A-10-65-1 قاضی، حسام

معرفی مساله تخصيص کارکنان در شرايط عدم قطعيت A-10-1233-1 قربانی پور، امير

مدل ھای مکان يابی ميانه معکوس بهين با تغييرات وزن يالی روی  گراف ھای درختی تحت  نرم ھای مختلف A-10-563-1 قربانی، سينا

نگاشت ھای کامال مثبت روی  -*C  مدول ھای ھيلبرتت A-10-885-1 قره گوزلو رودباری، نسيم

توزيع تعميم يافته مقدار كرانگين مينيمال و كاربرد آن در مدل سازی حداقل دمای شهر تبريز A10-162-1 قريب، آتنا

تعميم شرط  $ Delta x = \lambda x\ $  در قضيه تاکاھاشی به ابررويه ھای فضاگون در فضای دسيتر A-10-937-1 قلی زاده، مرضيه

روشی جديد برای تعيين وابستگی سويی با استفاده از تابع مفصل  FGM  تعميم يافته A-10-1236-1 قمری مود، شقايق

حل مسائل مقدار اوليه با استفاده از روش تکرار وردشی و تبديل جردن A-10-1013-1 قوتمند، مهدی

 AT تحليل صوری پروتکل ھای امنيت با استفاده از منطق A-10-925-1 کاشانی، فاطمه

مدل اتو رگرسيو آستانه ای با دو متغير آستانه A-10-211-1 کاظمی، رامين

تجزيه مقدار تکين قطع شده به عنوان روشی برای منظم سازی A-10-774-1 کامجو، سعيده

روشی نوين برای جداسازی داده ھا با استفاده از ابر کره جدا کننده A-10-524-1 کتابچی، سعيد

روش محلی جواب ھای خاص تقريبی برای معادالت ناپايدار دو بعدی برگر A-10-328-1 کرابی، امين

مقايسه ی روش ھای  LMAPS  و  LDQ  برای حل عددی معادالت ديفرانسيل با مشتقات جزئی وابسته به زمان A-10-1227-1 کرابی، امين

جواب ھايی برای مسائل مقدارويژه معکوس درجه دوم A-10-1009-1 کرباسی، سيد مهدی

تحليل بيزی مدل نظريه پاسخ سؤال به وسيله تابع پيوند چوله نرمال A-10-252-1 کريمی، اميد

تحليل درستنمايی تاوانيده برای توزيع چوله نرمال و چوله تی A-10-1064-1 کريمی، اميد

 h حل معادالت انتگرال ولترای نوع دوم مبتنی بر روش تيلور با طول گام A-10-784-1 کريميان، مالک

مدل اتورگرسيو آستانه ای در حضور داده ھای گم شده A-10-223-1 کمالی نژاد، پريبا

توپولوژی يک گروه لی نيم ساده، اساسا منحصر بفرد است A-10-109-1 کوھستانی، نادر

پايداری معادله تابعی در فضای نرمدار تصادفی: نقطه ثابت A-10-1215-1 گل محمدی، محمد حسن

بررسی ھمواری بطور اساسی ضعيف سيستم قطری روی  مونوئيد S که PSF، چپ است A-10-670-1 گلچين، اکبر

يادگيری رياضيات A-10-981-1 مجتبوی، نسيم

 T-CD4 در تقابل با سلول ھای HIV-1 مدل سازی ديناميک ويروس A-10-215-1 محبی، حسين

ترتيب ھای تصادفی TTT و EW و برخی ويژگيهای آنها A-10-158-1 محتشمی برزادران، غالمرضا

پيش بينی بيزی سری ھای زمانی شمارشی با دو روش نمونه گيری برشی و  متروپليس- رد - پذيرش A-10-986-1 محمدپور، مهرناز

تحليل امواج الکتروآنسفالوگرافی با استفاده از موجک ھا A-10-907-1 محمدی آبدار، سميه

بررسی جهت و پايداری انشعاب ھاف يک سيستم شکار و شکارچی از رده کلموگروف با تاخير در گونه شکار A-10-323-1 محمدی نژاد، حاجی محمد

بررسی پايداری و انشعاب موضعی ھاف در يک سيستم شکار و شکارچی تاخيری با اثر تابعی نوع ميکليس-منتن A-10-804-1 محمدی نژاد، حاجی محمد

تعميم روش برازش داده ھای ايستگاھی به شبکه منظم در ھواشناسی A-10-604-1 محمدی، سيده عاطفه

کران ھای بر  d  -پوشش دوبخشی کامل گراف ھای خاص A-10-978-1 محمديان جونقانی، الله

برازش نيرومند برای مدل ھای جمعی تعميم يافته A-10-352-1 محمديان مصمم، علی

فھرست الفبايی
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ارائه يك مدل رياضی چندھدفه در بهينه سازی مسير حرکت سرويس حمل و نقل کارکنان (مورد مطالعاتی دانشگاه علم و فناوری مازندران) A-10-1030-1 محمود جانلو، مهدی

معرفی يک روش شبه طيفی جديد برای حل مسائل کنترل بهينه خطی شامل تاخير زمانی A-10-104-1 محمودزاده وزيری، اسداله

حل مسائل مقدار مرزی با استفاده از ماتريس انتگرال گيری گگن بائر ترکيبی A-10-899-1 محمودی، يعقوب

نقطه ثابت نگاشت ھای چندمقداری روی فضای متريک دارای گراف A-10-464-1 محيط آذر، نجمه

رويکرد ترکيبی از  ANP  و  DEMATEL  برای انتخاب استراتژی بهينه نگهداری و تعميرات با مطالعه موردی A-10-818-1 مخاطب رفيعی، فريماه

بررسی روش ھای پيشگو - تصحيح کننده در چارچوب روش ھای خطی کلی A-10-208-1 مرادی، افسانه

حساب بيرونی عناصر متناھی برای تغيير شکل مساله ھا A-10-614-1 مرادی، مهرانگيس

بهبود روش درونيابی نقطه ای شعاعی منطقه ای برای آناليز جريان گرمای ناپايدار A-10-527-1 مس فروش، علی

روش المان مرزی روی معادله پواسون A-10-612-1 مس فروش، علی

رويکرد نمّوی برای مسئله کوتاه ترين مسير استوار با ھزينه ھای غيرقطعی A-10-240-1 مصلحی، محمد ھادی

آزمون فرض و فاصله اطمينان فازی با استفاده از الگوريتم بوت استرپ A-10-520-1 مطفری غربا، مهديه

ارزش گذاری اوراق قرضه تحت مدل CIR با استفاده از روش طيفی A-10-605-1 معلمی، زھرا

مدل نرخ شکست آميخته  (TFRM) تحت توزيع نمايی دو پارامتری A-10-838-1 معينی، عباس

توپولوژی يک گروه لی نيم ساده، اساسا منحصر بفرد است A-10-109-1 مقدم فرد، بتول

رويکرد ترکيبی از  ANP  و  DEMATEL  برای انتخاب استراتژی بهينه نگهداری و تعميرات با مطالعه موردی در  A-10-818-1 مالوردی، ناصر

روش ھای عددی پيشرفته در مدل ھای قيمت گذاری اختيار تحت دارايی پايه با تالطم تصادفی A-10-1170-1 ملکی، بهروز

مقايسه ی تقريب معيارھای کولبک-ليبلر، چرنوف و ھلينگر با فاصله اقليدسی در حوزه موجک ھا A-10-479-1 منصوری، بهزاد

بررسی و ارائه روش ھايی برای مقايسه سری ھای زمانی با طول نابرابر در حوزه فرکانس A-10-491-1 منصوری، بهزاد

روشی نوين برای جداسازی داده ھا با استفاده از ابر کره جدا کننده A-10-524-1 موسايی، حسن

روش تفاضلی توان در زمان برای حل عدی معادالت ديفرانسيل سخت A-10-883-1 موسوی نژاد، زينب

بررسی روش  ھای تفاضلی توان در زمان برای سيستم ھای مختلف A-10-990-1 موسوی نژاد، زينب

بررسی اثر روش ھای حل عددی حوزه زمان معادله ديفرانسيل الجستيک مرتبه کسری در توليد راه حل ھای آشوبی A-10-1271-1 مواليی زاده، سيده فاطمه

حل عددی رھايش دارو توسط استنت به روش ترکيبی اسپکترال و تفاضل متناھی A-10-1159-1 مومنی ماسوله، سيد حجت اله

روش جديد انتگرال گيری برای توابع خاص A-10-1234-1 موميوند، شهرام

فاصله اطمينان برای تفاضل نسبت دو جامعه A-10-1041-1 مهدی زاده، مهدی

روش المان مرزی روی معادله پواسون A-10-612-1 مهربان، زھره

يک جواب رضايت بخش  مساله دوسطحی  با چندين تابع ھدف کسری خطی  در ھر دو سطح A-10-432-1 مهربانی، عباس

يک روش سيمپلکس اصالح شده برای حل رده خاصی از مسايل برنامه ريزی خطی A-10-1110-1 مهربانی، عباس

برنامه ريزی خطی چند معياره و چند ترازه قيدی A-10-107-1 ميش مست نهی، حسن

معرفی مساله تخصيص کارکنان در شرايط عدم قطعيت A-10-1233-1 ناجی عظيمی، زھرا

انتخاب متغير با استفاده از زنجير مارکف برگشت پذير A-10-620-1 نجفی قراجه، فاطمه

بررسی عدد ژئودتيک تام مهارشونده ی گراف ھا A-10-454-1 نجيمی گشتاسب، مريم
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رويکرد ترکيبی از  ANP  و  DEMATEL  برای انتخاب استراتژی بهينه نگهداری و تعميرات با مطالعه موردی در A-10-818-1 نخجوانی، علی

شناخت بدفهمی ھای رايج دانش آموزان در مبحث حد و پيوستگی A-10-798-1 نژاد صادقی، نوراله

بررسی اثر استفاده از نرم افزار جئوجبرا بر پيشرفت رياضی دانش آموزان در مفهوم ھندسه دوره راھنمايی A-10-884-1 نژاد صادقی، نوراله

ارزيابی جواب حاصل از روش ھای پرتابی در حل مسائل کنترل بهينه A-10-681-1 نصر اصفهانی، فرزانه

رويکرد نمّوی برای مسئله کوتاه ترين مسير استوار با ھزينه ھای غيرقطعی A-10-240-1 نصرآبادی، محمد مهدی

روشی برای حل مسئله ی برنامه ريزی چند ھدفی کسری خطی تصادفی A-10-121-1 نصيری شهری، زھرا

بررسی اثر دست ورزی بر يادگيری دانش آموزان پسر دوم دبستان در مفهوم تقارن چهار نيمه ای A-10-549-1 نصيری، فريده

نقطه ثابت نگاشت ھای چندمقداری روی فضای متريک دارای گراف A-10-464-1 نظری، اسماعيل

E القايی از TM + E ساختار جبروار لی بر A-10-571-1 نظری، اسماعيل

بررسی کارايی برخی محک ھای شاخه زنی در روش توليد ستون برای برنامه ريزی صحيح A-10-587-1 نظری، فهيمه

توسيع ھای برانت توپولوژی از نيم گروه ھای معکوس توپولوژی بطور مطلق H-بسته A-10-127-1 نکوآمال کرمانی، منصور

فضاھای بطور باز تجزيه پذير و توسيع ھای فشرده نيم گروھهای توپولوژيک A-10-152-1 نکوآمال کرمانی، منصور

کاربرد مدل ميانگين متحرک خود  رگرسيون انباشته فازی در مدلسازی پيش  بينی صادرات محصوالت غيرنفتی ايران A-10-809-1 نگارچی، سمانه

کاربرد مدل ميانگين متحرک خود  رگرسيون انباشته فازی در مدلسازی پيش  بينی صادرات محصوالت غيرنفتی ايران A-10-809-1 نگارچی، ندا

بررسی اثر روش ھای حل عددی حوزه زمان معادله ديفرانسيل الجستيک مرتبه کسری در توليد راه حل ھای آشوبی A-10-1271-1 نوربخش، نگار

ايده آل ھای استلزامی ضعيف توليد شده توسط يک زير مجموعه از جبر استلزامی مشبکه A-10-1254-1 نوروزی، پوران

محاسبه جذر ماتريس ھا، توسط شبکه ھای عصبی مصنوعی A-10-974-1 نوين، رضا

رسم روابط قطبی با استفاده از مختصات دکارتی A-10-1049-1 نوين، رضا

ارائه مدل جديدی از تلفيق تحليل پوششی داده ھا و فرايندسلسله مراتبی در تصميم گيری چندمعياره با بکارگيری وزن مشترک A-10-696-1 نياز، سميرا

روش ھای عددی پيشرفته در مدل ھای قيمت گذاری اختيار تحت دارايی پايه با تالطم تصادفی A-10-1170-1 نيسی، عبدالساده

مدل سازی اوراق قرضه تحت نرخ بهره تصادفی A-10-1189-1 نيسی، عبدالساده

استنتاج فازی در تشخيص نفوذ روبات ھای وب به شبکه ھای کامپيوتری A-10-498-1 وفايی جهان، مجيد

کاربرد تبديالت دنباله ای غير خطی و تاثير آن در بهبود جواب دسته ای از معادالت عملگری A-10-1187-1 ھاديزاده يزدی، محمود

شناخت بدفهمی ھای رايج دانش آموزان در مبحث حد و پيوستگی A-10-798-1 ھمتی نسب، مريم

بررسی اثر استفاده از نرم افزار جئوجبرا بر پيشرفت رياضی دانش آموزان در مفهوم ھندسه دوره راھنمايی A-10-884-1 ھمتی نسب، مريم

حل تحليلی معادله برگرز  2+1  بعدی A-10-1186-1 يارمحمدی، عذرا

گراف ھای تصادفی A-10-686-1 ياری، غالمحسين

بررسی ويژگی ھای ممتاز اندازه مارتينگل مينيمال آنتروپی A-10-1014-1 ياری، غالمحسين

کارکرد گزاره ھای رياضی در رساله منطقی-فلسفی ويتگنشتاين A-10-461-1 يزدان فر، محسن

کاربرد تقريب  DEA  غير شعاعی برای اندازه گيری و مقايسه عملكرد زيست محيطی A-10-834-1 يزدان فر، محسن

گسترش بهينه خطوط لوله گاز بر اساس تقاضاھای جديد A-10-1149-1 يوسف پور، روح اله

تعيين کارايی در مدل جمعی ھمراه با شاخص ھای شبه ثابت A-10-780-1 يوسف زھی، رخسانه

فھرست الفبايی



فھرست الفبايی کد مقالھ نام خانوادگی، نام

مدل اتو رگرسيو آستانه ای با دو متغير آستانه A-10-211-1 يوسفی پور، زينب

فھرست الفبايی
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