
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1393ه نصیرالدین طوسی جکارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خوا

فعالیت هاي علمی و پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
ریاضیهاي علمی و پژوهشی دانشکده فعالیت





 



 























ریاضی دانشکده-1393طوسی نصیرالدین خواجه صنعتی دانشگاه پژوهشی کارنامه

ریاضی دانشکده علمی هیات اعضاي

گروه  ذخا محل
مدرك

 مدرك آخرین

 تحصیلی
علمی مرتبه خانوادگی نام نام ردیف

محض ریاضی ایران تخصصی دکتري دانشیار مسیحا پروانه هاشم 1

محض ریاضی ایران تخصصی دکتري حسینی استادیار ملیحه 2

محض ریاضی ایران تخصصی دکتري دانشیار حقیقی حسن 3

محض ریاضی ایران تخصصی دکتري بناب رمضانی استادیار فرزانه 4

محض ریاضی ایران تخصصی دکتري دانشیار برقی رهنماي امیر 5

محض ریاضی هندوستان دانشیار تخصصی دکتري عقیق کمال 6

محض ریاضی ایران تخصصی دکتري قربانی استادیار ابراهیم 7

محض ریاضی ایران تخصصی دکتري دانشیار قلندرزاده شعبان 8

محض ریاضی ایران تخصصی دکتري استاد فر مقدم رضا علی 9

محض ریاضی ایران تخصصی دکتري دانشیار ملک فرشته 10

محض ریاضی ایران تخصصی دکتري دانشیار نوروزي کوروش 11

محض ریاضی ایران تخصصی دکتري دانشیار مهر نیک محمدجواد 12

کاربردي ریاضی دانشیار تخصصی دکتري هندوستان عطایی امین عظیم 13

کاربردي ریاضی ایران تخصصی دکتري دانشیار پیغامی محمدرضا 14

کاربردي ریاضی ایران تخصصی دکتري دانشیار ذاکري علی 15

کاربردي ریاضی ایران تخصصی دکتري فاطمی استادیار سیدمسعود 16

کاربردي ریاضی ایران تخصصی دکتري دانشیار قریشی فریده 17

کاربردي ریاضی ایران تخصصی دکتري دانشیار جامعی مسجد محمد 18

کاربردي ریاضی ایران تخصصی دکتري دانشیار یزدي زاده هادي محمود 19

آمار و کامپیوتر علوم دانشیار تخصصی دکتري فرانسھ سیاره عبدالرضا 20

آمار و کامپیوتر علوم ایران تخصصی دکتري زاده ملک استادیار احد 21

آمار و کامپیوتر علوم دانشیار تخصصی دکتري انگلستان پرست هاشمی سیدمقتدي 22



کاربردي ریاضی گروه

کاربردي ریاضی گروه مجالت در شده چاپ مقاالت
مجله وشماره نام نویسندگان مقاله عنوان ردیف

جامعه و ریاضی
 1 دوره 2 شماره

1393 تابستان

عطایی امین عظیم ها مویرگ در تنفسی گازهاي انتشار در حاکم معادالت مطالعه 1

کاربردي ریاضی گروه مجالت در شده چاپ مقاالت
مجله وشماره نام نویسندگان مقاله عنوان ردیف

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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مجله وشماره نام نویسندگان مقاله عنوان ردیف

10

11

12

13

14

15

i 16

17

18

19

20
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کاربردي ریاضی گروه کنفرانسها در شده چاپ مقاالت
زمان و کنفرانس،مکان نویسندگان مقاله عنوان ردیف

 کنفرانس پنجمین و چهل

ایران ریاضی
سمنان
1393 شهریور

ملک العابدینی زین رزیتا
میان
پیغامی محمدرضا

 غیر مسایل سازيبهینه براي متوالی دوم درجه ریزيبرنامه الگوریتم یک

فیلتر و جریمه تابع از استفاده بدون خطی
1

 المللی بین کنفرانس هفتمین

 در تحقیق ایرانی انجمن

عملیات
سمنان
1393 اردیبهشت

ارزانی فرشید
پیغامی محمدرضا
فاطمی سیدمسعود

فیلتر از استفاده با بروین -برزیالي روش یک ارائه 2

 کنفرانس پنجمین و چهل

ایران ریاضی
سمنان
1393 شهریور

محبی حسین
عطایی امین عظیم
بشاش پور حسین

3 + هاي سلول با تقابل   ویروس دینامیک سازي مدل

 کنفرانس پنجمین و چهل

ایران ریاضی
سمنان
1393 شهریور

میران چهل داود
یزدي زاده هادي محمود

برخی جواب بهبود در آن تاثیر و خطی غیر اي دنباله تبدیالت کاربرد
عملگري معادالت

4

 و معادالت سمینار یازدهمین
دینامیکی سیستمهاي دیفرانسل

دامغان
1393 تیر

ذاکري علی
طاهري اسدالهی فاطمه

گالرکین سینک عددي روش به غیرخطی بیضوي مسائل حل 5

کاربردي ریاضی گروه کنفرانسها در شده چاپ مقاالت
زمان و کنفرانس،مکان نویسندگان مقاله عنوان ردیف

1

2

3
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زمان و کنفرانس،مکان نویسندگان مقاله عنوان ردیف

4

5

6

7

کاربردي ریاضی گروه )شده دفاع(دکترا دوره نامه پایان
راهنما استاد دانشجو عنوان ردیف
ذاکري علی جنتی قدسیه خطی غیر سهموي معکوس مسایل درحل عددي روشهاي برخی 1

پیغامی محمدرضا اکبري زهره هموار نا سازي بهینه مسایل براي اعتماد ناحیه هاي روش 2

عطایی امین عظیم سربلند مریم
Evol جزئی مشتقات با دیفرانسیل معادالت عددي حل ut i on استفاده با

شعاعی پایه توابع از
3

کاربردي ریاضی گروه )شده دفاع(ارشد کارشناسی دوره نامه پایان
راهنما استاد دانشجو عنوان ردیف
 عطایی امین عظیم

پیغامی محمدرضا
جعفربیگلو قربانی رویا

 سازي بهینه از استفاده با خطی غیر هاي دستگاه براي بهینه کنترل روش یک

پویا
1

 قریشی فریده

عطایی امین عظیم
خندابی میرزاییبنفشه

 با 2 مرتبه معمولی دیفرانسیل معادالت براي نیستروم -کوتا-رانگ هاي روش

ساختاري چند هاي سیستم در کاربرد
2

ذاکري علی دمیرچی مهسا
 خطی غیر کسري معادالت حل براي شده تولید دوبار هاي هسته روش کاربرد

انها همگرایی بررسی و
3

یزدي زاده هادي محمود میران چهل داود
 خطی غیر منفرد انتگرال معادالت از کالسی حل عددي و تحلیلی روشهاي

آبل
4

ذاکري علی آشنا باقري مریم لیوویل اشتورم مسایل حل در یافته بهبود گامی چند هاي روش کاربرد 5

جامعی مسجد محمد قاسمی رویا
Bai قضایاي از بعضی پیرامون l ey و هندسی فوق توابع به مربوط 

آن کاربردهاي
6
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راهنما استاد دانشجو عنوان ردیف

یزدي زاده هادي محمود
سقرجوقی مهدي

فراهانی
انتگرال معادالت حل براي تکراري سازي منظم هاي روش تحلیل و بررسی

ولترا اول نوع
7

جامعی مسجد محمد آذر طاهره انها کاربرد و گسسته کالسیک متعامد هاي اي جمله چند پیرامون 8

قریشی فریده سوها قبله سعید
خطی غیر کالس براي گسسته کامال محدود عناصر - مرزي عناصر روش

بعد 2 در بیضوي -سهمی مساله
9

جامعی مسجد محمد قیومی طاهره شده غربال متعامد هاي اي جمله چند پیرامون 10

یزدي زاده هادي محمود امیري پریسا سیده
معادالت از کالسی براي DQ روش مبناي بر تکراري ترکیبی روش یک ارائه

ولترا دیفرانسیل انتگرال
11

ذاکري علی دهداروند زینب خطی نیمه بیضوي مسایل حل در مرزي عناصر روش کاربرد 12

قریشی فریده
صالحی محبوبه

خوشمکانی
 الکترو امواج برانتشار حاکم سهموي معادالت حل عددي هاي روش برخی

مغناطیس
13

 ذاکري علی

قریشی فریده 
کاشی ابوالحسنی سمانه

 دو فضاي در نفوذ کسري دیفرانسیل مسائل حل براي عددي هاي روش برخی

بعدي
14

جنتی قدسیه
همو اختالل روش از استفاده با معکوس خطی غیر نفوذ معادالت عددي حل

توپی
15

عطایی امین عظیم ارجمندخانقلی زهرا برگرز معادله براي کارا عددي روش یک 16

قریشی فریده درمیان جان امین ولترا نوع دیفرانسیل-انتگرو معادالت حل براي طیفی روشهاي 17

عطایی امین عظیم قایدي عذرا
RI) تصادفی انتگرال کوادراتور روش Q) معادالت حل براي آن کاربرد و 

ولترا انتگرالی
18

عطایی امین عظیم حکیمی سمیه شرودینگر خطی غیر حل براي شبکه بدون روش 19

پیغامی محمدرضا
 قره میرزائی فاطمه

قشالق
خطی غیر معادالت دستگاه حل براي یافته بهبود اعتماد ناحیه الگوریتم یک 20

پیغامی محمدرضا  محمدي سلطان الهام
 نامقید سازي مینیمم براي شده سازي منظم محدود حافظه BFGS روش یک

محدب نا
21

پیغامی محمدرضا کیان یزدانی رقیه فیلتر اساس بر موثر مجموعه اعتماد ناحیه روش یک 22

پیغامی محمدرضا
 العابدینی زین رزیتا

میان ملک
اضافی تساوي مقید فاز یک با متوالی دوم درجه ریزي برنامه الگوریتم یک 23

پیغامی محمدرضا آبادي حاجی جواد اعتماد ناحیه گام یک یافتن براي تکراري هاي روش 24

پیغامی محمدرضا حصاري مقدم آتنا
سازي بهینه براي طیفی مزدوج گرادیان هاي الگوریتم از جدید رده یک

شده اصالح سکانت معادله اساس بر نامقید
25

پیغامی محمدرضا سلوط احمدزاده هانی خطی غیر سازي بهینه براي یکنواخت نا فیلتر روش یک 26

پیغامی محمدرضا زاده پهلوانی عصمت محدود حافظه مزدوج گرادیان روش یک 27

پیغامی محمدرضا پور قلی مسعود BFGS محدود حافظه روش بهبود براي مزدوج جهت روش یک 28

پیغامی محمدرضا گرگانی میترا
 دوم درجه و خطی ریزي برنامه کمک با تفلیو پور انتخاب فازي سازي بهینه

متریک پارا
29

پیغامی محمدرضا خلفلو جعفري مژگان
 براي جدید نادقیق خطی جستجوي با یکنواخت نا اعتماد ناحیه روش یک

مقید نا سازي بهینه
30
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محض ریاضی گروه

محض ریاضی گروه مجالت در شده چاپ مقاالت
مجله وشماره نام نویسندگان مقاله عنوان ردیف

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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مجله وشماره نام نویسندگان مقاله عنوان ردیف

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
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محض ریاضی گروه کنفرانسها در شده چاپ مقاالت
زمان و کنفرانس،مکان نویسندگان مقاله عنوان ردیف

 کنفرانس پنجمین و چهل

Semnanایران ریاضی
1393 شهریور

حسینی ملیحه پذیر مشتق پیوسته طور به توابع فضاهاي بین جمعی-نرم نگاشتهاي 1

محض ریاضی گروه کنفرانسها در شده چاپ مقاالت
زمان و کنفرانس،مکان نویسندگان مقاله عنوان ردیف

1

2

3

4

5

محض ریاضی گروه شده منتشر کتب
ناشر نویسندگان عنوان ردیف

1

محض ریاضی گروه )شده دفاع(دکترا دوره نامه پایان
راهنما استاد دانشجو عنوان ردیف
عقیق کمال سرشت نیک آزاده پروفر هاي حوزه روي مسائل بررسی 1
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راهنما استاد دانشجو عنوان ردیف
برقی رهنماي امیر برندق راعی فاطمه ها گراف از ناشی هاي اسکیم و ها اسکیم –p هاي رده 2

فر مقدم رضا علی رهبریان سکینه متناهی ساده گروههاي از بعضی عددي هاي نمایی سرشت 3

فر مقدم رضا علی اکبري بنفشه OD- متناهی گروههاي نمایی سرشت 4

نوروزي کوروش آقانیانس آریس یکنواخت فضاهاي در ثابت ي نقطه قضایاي برخی 5

محض ریاضی گروه )شده دفاع(ارشد کارشناسی دوره نامه پایان
راهنما استاد دانشجو عنوان ردیف
ملک فرشته قناتی مهسا سایا-پارا تقریبا مانیفلدهاي باره در 1

ملک فرشته مهر نجاتی سپیده (?) نوع ساساکی پارا بعدي -3 مانیفلدهاي باره در 2

حقیقی حسن قاسمی سادات اعظم آنها کاربردهاي و توریک هاي واریته 3

حقیقی حسن طلوتی پور گل میرزا حمید پذیر نا تحویل هاي مولفه به واریته یک تجزیه هاي الگوریتم 4

ملک فرشته
 آقاسیدمحمد متین سیده

کشمیري
 -پارا مانیفلد یک روي متریک متقارن شبه هاي التصاق ي باره در

لورنستی ساساکین
5

ملک فرشته بیرانوند نرگس حاصلضربی ریمانی مانیفلدهاي روي القایی ساختارهاي 6

حقیقی حسن پور زهتاب محمد
 و شده پارامتري هاي رویه و ها خم ي کننده تعریف معادالت

آن کاربردهاي
7

حقیقی حسن بیابانی عبدالباسط مونومیال هاي آل ایده ثابت بورلی خاصیت از هندسی نتایجی 8

مهر نیک محمدجواد صمدي صدیقه صفر عنصر بدون جابجایی حلقه یک جمعی بررسی 9

مهر نیک محمدجواد رضوي میرنوید
 با ارتباط در جایی جابه ایی حلقه روي بر مدول یک از جمعی گراف

سره هاي مدول زیر
10

عقیق کمال مسگري مرضیه هنسلی مقدار هاي میدان روي جمعی هاي اي جمله چند 11

قلندرزاده شعبان رضائی نیر
 -2 هاي زیرمدول و وابسته نتایج و اول نیم هاي مدول زیرنیم پیرامون

جذبی
12

فر مقدم رضا علی ظهورعطار مهسا
 گروههاي به وابسته ناجابجایی گرافهاي هاي ویژگی برخی مطالعه

ناآبلی متناهی
13

مهر نیک محمدجواد رستگار نرگس جایی جابه هاي حلقه از جیکوبسن گراف 14

فر مقدم رضا علی کوهستانی معصومه طیف توسط U4(2m) و L4( 2m) متناهی ساده هاي گروه نمایی سرشت 15

فر مقدم رضا علی محمدزاده آمینه
 و الصاقی ي ساده هاي گروه با طیف هم متناهی هاي گروه پیرامون

متعامد
16

عقیق کمال ماللی محبوبی البرز
میدان روي ناپذیر تحویل هاي اي جمله چند براون هاي ثابت بررسی

هنسلی مقدار هاي
17

فر مقدم رضا علی خزائی خدیجه متناهی گروههاي اول هاي گراف از تعمیمی 18

مسیحا پروانه هاشم گودرزي سمیه
 صعودي هاي نگاشت براي ثابت نقطه کوچکترین و بزرگترین قضایاي

جزئی مرتب متریک فضاهاي در
19
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راهنما استاد دانشجو عنوان ردیف

نوروزي کوروش عراقی رمزي مرضیه
 -موزیالك اي دنباله فضاهاي در قوي اکسپوزد نقاط و اکسپوزد نقاط

اورلیچ
20

مسیحا پروانه هاشم عباسی فاطیما ضعیف دوري هاي انقباض براي ثابت نقطه قضایاي 21

نوروزي کوروش تقوي مژده تصادفی دار نرم هاي مدول در یکنواخت تحدب و اکید تحدب 22

مسیحا پروانه هاشم بهارلو مژگان فرامتریک فضاهاي در ثابت نقطه قضایاي از برخی 23

نوروزي کوروش محمدعلیان شیما گراف یک به مجهز متریک فضاهاي در ثابت نقطه قضایاي برخی 24

ریاضی دانشکده پژوهشی مراکز و پژوهشی پژوهشکدهها،گروههاي
پژوهشکده مدیر تصویب سال پژوهشکده نام ردیف

1390 پیغامی محمدرضا
- ها سامانه مهندسی و سازي بهینه در علمی محاسبات پژوهشی مرکز

-اسکوپ
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