
 آبان 6چهارشنبه  برنامه سخنرانی هفتمین همایش ملی ریاضی

 

  03:7و  03:7حرکت اتوبوسها از هتل طالئیه به محل برگزاری همایش صبح ساعت 

 

 افتتاحیه و سخنرانی های عمومی
 مکان برنامه ساعت

 اتاق شورا طبقه دوم ساختمان ریاست  پذیرش و ثبت نام ::80 – ::90

  سالن عالمه جعفری  مراسم افتتاحیه ::90

 سالن عالمه جعفری خیر مقدم دبیر همایش 9052 – 9052

 سالن عالمه جعفری سخنرانی ریاست استان دکتر واحدی 9052 - 9052

 سالن عالمه جعفری مرکز تبریز دکتر حاج علیلو یاستسخنرانی ر 9052 - 9052

 سالن عالمه جعفری سخنرانی عمومی0 دکتر جلودار ممقانی 9052 - :5:05

  2طبقه  پذیرایی :5:05 – ::550

 سالن عالمه جعفری سخنرانی عمومی0 دکتر میر محمد رضائی ::550 - 55052

 سالن عالمه جعفری سخنرانی عمومی 0 دکتر علی عبادیان 55052 – :5505

  نماز :5505

  هاراحرکت اتوبوسها به هتل طالئیه جهت صرف ن 55052

 هتل طالئیه صرف ناهار در هتل طالئیه ::550 – ::550

  حرکت اتوبوسها به محل برگزاری همایش ::550

 

 

 

 

 

 



 

 آبان 6چهارشنبه  پس از سخنرانیبرنامه 
 مکان برنامه ساعت

 حرکت اتوبوسها از محل همایش به طرف مرکز تاریخی شهر تبریز 52052

 مرکز شهر تبریزبازدید از  ::500 – :5:05

 بازگشت به محل برگزاری همایش :5:05

 آبان 6چهارشنبه                                                                                                                                                   برنامه سخنرانی های تخصصی

ساعت              

 کالس

 سالن چمران

 ( آنالیز2)طبقه 

 103کالس 

 جبر

 102کالس 

 کاربردی

 101کالس 

 جبر

 103کالس 

 اگرایشه هندسه و سایر 

 203کالس 

 (2)طبقه 

 آنالیز

5502: - 5505: 
 مان عزیزیاس

Some properties of a class 
of meromorphic multivalent 

functions 

 مریم مست ظهوری
A note on relative 
Cohen-Macaulay 

modules 

 جمال صفار
TWO-STAGE NETWORK 

DEA WITH SHARED 
FLOWS 

 لیال اصغر شرقی
On the signed edge 
total k-domination 
numbers of graphs 

 صادق قدیری
بررسي تأثير فناوري و 

تكنولوژي هاي جديد آموزشي 
در عملكرد و انگيزه يادگيري 

 رياضيات

 محمدرضا فروتن
Existence and uniqueness results 

for a nonlinear differential 
equation arising in 

magnetohydrodynamic flow  due 
to a stretching cylinder 

5205: – 5502: 
 الهام فتحی

Countably Subspace-
Hypercyclicity for an n-Tuple 

of operators 

 راهرو زرگر
GORENSTEIN 

INJECTIVE DIMENSION 
OF RELATIVE COHEN-
MACAULAY MODULES 

 جعفری پطرودی
A NOTE ON HADAMARD 

INVERSE AND HADAMARD 
EXPONENTIAL OF A 

MATRIX WITH FIBONACCI 
NUMBERS 

 سیروس جهان پناه
SOME RESULTS IN 

THE CATEGORY 
OF BE-ALGEBRAS 

 نازلی بشارتی
Defining number of 
coloring of Steiner 

triple systems 

 ادیب مرجان
SOME TOPOLOGIES ON THE 

SPACE OF QUASI-
MULTIPLIERS 

5205: – 5205: 
 جواد ایزدی

HYPERCYCLICITY OF THE 
DIRECT SUMS OF 

SPECIAL OPERATORS 

 (5راهرو زرگر )
INJECTIVE AND FLAT 

DIMENSIONS OF 
RELATIVE COHEN-

MACAULAY MODULES 

 سعید سهرابی
NUMERICAL SOLUTION OF 

WEAKLY SINGULAR INTEGRAL 
ALGEBRAIC EQUATIONS OF 
INDEX-1 USING LEGENDRE 

SPECTRAL-COLLOCATION 
METHOD 

 طیبه آموزگار
Endomorphism rings  

of noncosingular  
$\sum$-lifting 

modules 

 محبوبه سامانی پور
QUASI CONTACT 

METRIC MANIFOLD 

 

5202: – 5205: 
 غالمرضا مقیمی

Reflexivity on Formal 
Laurent  Series 

 معصومه سجادی
A characterization of 

L12(2) 

 محمد جعفری
THE RELATIONSHIP 

BETWEEN CONVERGENCE 
AND ZERO-STABILITY OF 

GENERAL LINEAR 

 محمد حسین سلمانی
ی کرانی باال برای رده

 پوچتوانی گروه پايداری

 مهدی جعفری
Conservation Laws 
for the Nonlinear 2d 
Diffusion Equation 

 شعبانی السادات آذر
pseudospectral method for 

nonlinear optimal control and 
convergence solution to the 

continuous solutione 



  03:7و  03:7همایش صبح ساعت  برگزاریحرکت اتوبوسها از هتل طالئیه به محل 

 

 

 آبان 7پنجشنبه                                                                                                                                                   برنامه سخنرانی های تخصصی

 ساعت       کالس
 سالن چمران

 ( آنالیز2)طبقه 

 103کالس 

 جبر

 102کالس 

 کاربردی

 101کالس 

 و سایر گرایشها هندسه

 103کالس 

 جبر

 203کالس 

 (2)طبقه 

 آنالیز

905: - 90:: 

 سولماز فرجی
-هانکاربردهايی از قضايای 
دار باناخ در فضاهای نرم

 نامتقارن

 ربابه مداح علی
ON VAGUE LIE 
IDEALS AND 

VAGUE FIELDS 

 مرتضی بیشه نیاسر
A non-standard finite 

difference method for a 
biological system 

 شاهرود اعظمی
Lifts of  metallic 

sructure on tangent 
bundle  

 سعید میر وکیلی
Transitivity of beta-

relation on n-
hypergroups by using 
the geometric spaces 

 پری امیری
قضايايی درباره نقطه ثابت 

 توابع و چندتابعی های انقباضی

905: – 905: 

 حلیمه اردکانی
ALMOST L–LIMITED 

SETS IN DUAL 
BANACH LATTICES 

 لیال کرمی
های يکه مروری بر گراف

 هاحلقهوابسته به 

 فرید حیدرپور
A PARTICULAR 

MATRIX AND ITS 
SOME PROPERTIES 

WITH FIBONACCI AND 
LUCAS NUMBERS 

 امیر حسام زعیم
ON THE 

HARMONICITY OF 
NON-REDUCTIVE 
HOMOGENEOUS 

FOUR-MANIFOLDS 

 (5سعید میر وکیلی )
Classification of 

Complete 
semihypergroups of 

order $n$, generated by 
small semigroups 

 ار خلیل سربازنس
INTRODUCING 

LAMBERT 
MULTIPLIERS 
BETWEEN Lp 
SPACES AS A 

BANACH ALGEBRA 

5:0:: – 905: 

 ابراهیم امینی
CONVOLUTION 

CONDITIONS FOR 
SUBCLASS OF 

FUNCTIONS WITH 2k-
S YMMETRIC 

 نعمت اله شیر محمدی
Stability of 

cohomological 
dimension and 

depth under linkage 

 (5جمال صفار )
A NUMERICAL 
METHOD FOR 

SOLVING 
FRACTIONAL 
DYNAMICAL 

SYSTEMS BY RITZ 
METHOD 

 سهراب عظیم پور
A NOTE ON SEZABO 

OPERATOR IN 
LORENTZIAN 
MANIFOLDS 

 رسول سلیمانی
Theta pairs for the 

structure of finite groups 

 شهرام نجف زاده
Application of Jack's 
lemma on operators 

5:05: - 5:0:: 

 علیرضا شریفی
On the Construction of 
Composition Operators 
On Sequence Spaces 

 رضا بیرانوند
Zero-divisor graphs 
of classical quotient 

rings 

 سعید میرزاجانی
 فازیT-Sکاربردهايی از مدل 

 برای کالسی از همزمانی آشفته

 حسین علیزاده
 توصيه های آموزش رياضی

 معصومه بی باک
RECOGNITION OF ALMOST 
SIMPLE GROUPS RELATED 

TO L2(27) BY THEIR 
ORDERS AND DEGREE 

PATTERNS  AND 

 فهیمه عابدی
Dual of weighted c-
Bessel mappinng 

 پذیرایی :5:05 – ::550



 

5505: – 550:: 

 علی ظهری
بررسي تاثير روشهاي ايجاد 

انگيزه در افزايش ميزان 
عالقمندي دانشجويان رشته 

 رياضي و

 (5نعمت اله شیر محمدی )
An application of a 
result of Schenzel 

 هادی بابایی
تعريف کنتراست چند سطحی بر 

 اساس موجک هار

 مریم فضل الهی
Study effectiveness of 
mathematical software 

on education of 
calculus concepts 

 زهرا عابدینی
T -DERIVATIONS OF 

WEAK BCC-ALGEBRAS 

 ابراهیم زمانی
BOUNDEDNESS OF 

COMPOSITION 
OPERATORS ON 

BESOV TYPE 
SPACES 

5505: – 5505: 

 هرمز رحمتان
STUDY ON 

GEOMETRIC 
PROPERTIES OF 

TWO NEW INTEGRAL 
OPERATORS 

 (5رضا بیرانوند )
A generalization of 
small submodules 

 رضا رضاپور
نتايج چندگانه برای مسايل مقدار 

 ليوويل-مرزی اشتورم

 پریسا همتیان
ON SHI AND ISH 

CEILING DIAGRAMS 

 

 سمیه نادی
study on partial 
second-order  

subdifferentials  

550:: – 5505: 

 لیال باقری
APPROXIMATELY 
MULTIPLICATIVE 

FUNCTIONALS ON 
THE SPACE OF P-

BOUNDED 

 الهه محمدزاده
Infinite polygroups in 

a given property 

 بشیر نادری
Finite-time anti-

synchronization of a 
chaotic finance system 

 ملیحه پاشا
ی گرايتأثير روش تدريس ساخت

در  سازههمراه با دست
ها( هندسه)خاصيت چهارضلعی
بر پيشرفت تحصيلی 

ی هشتم آموزان پايهدانش
 يزد2یناحيه

 محمدعلی زارعی
join spaces associated 
with  neighborhoods in 

metric spaces 

 پرستو هیئتیان
Intertwning with Direct 
Sums of Multiplication 

Operators 

5505: – 550:: 
 سپیده حاج قاسمی

نتايجی درباره عملگرهای 
 ابردوری و ابردوری درشت

 فاطمه میرزایی
Characterizing n-
stem Lie algebras 

 نادر کنزی
LINEAR 

APPROXIMATION 
FOR QUASICONVEX 

PROGRAMMING 
PROBLEMS IN 

BANACH SPACE 

 حامد سروش
TOPOLOGY OF 

SOME UND-
MANIFOLDS 

 (5محمدعلی زارعی )
Characterization of M-

polysymmetrical 
hypergroups of order n, 

generated by the  groups 
of order less than 6 

 یوسف علیپور فخری

 نماز :5505

 حرکت اتوبوسها به هتل طالئیه جهت صرف نهار ::550

 همایش برگزاریحرکت اتوبوسها از هتل طالئیه به محل  ::550

5502: – 5505: 

 حسن حسین زاده
α − (ψ,φ)-WEAK CONTRACTIVE 

MAPPINGS EXISTENCE OF 
COMMON FIXED POINT FOR α − 
(ψ,φ) CONTRACTIVE MAPPINGS 

IN Gb-METRIC SPACES 

 رحمتیمرضیه 
مقدمه ای بر گراف های 

 پوچساز

 آرش جدایی
حل مسئله توافق مرتبه کسری 
سيستم های چند عامله با مدل 

 های خطی

 محمد هادی مصلحی
Robust stability 

analysis of neutral type 
delay systems 

 محمد جواد عطایی
APLICATION OF THE 

NEURO- FUZZY 
INFERENCE SYSTEM 
FOR THE PRICE OF 

DOLLAR 

 رقیه ماکویی
-معرفی توزيع جديد بتا
 کوماراسوامی پارتو

 اسماء رستم زاده مریم مومن زاده وحیده فضل الهی یوسف ادریسی عفت مرادی سمیه ملکی نژاد :5502 – :5205



 

  

  some operator 
inequalities involving 
the operator means 

ی زيگزاگ برای قضيه
 های مرتبتکواره

حل عددی مسئله کنترل بهينه با 
ع يافته تواباستفاده از روش تعميم

 اسپالين-بی

نقش شبيه سازی در آموزش 
 مفاهيم رياضی

strongly fuzzy grade of 
8-special complete 

hypergroups 

برآورد بيزی پارامترهای 
 ساندرز -توزيع بيرنبام 

5205: – 5205: 

 (5علی ظهری )
On separable 

fundamental  locally 
multiplicative topological 

algebras 

 معصومه حسن زاده
review of the new 

results about 
annihilators of local 

cohomology 
modules 

 (5بشر نادری )
Consensus tracking  of 

directed  multi-agent 
system via nonlinear 

feedback 

 سمیه سادات مهدیون
Geodesic 

transformation and 
space forms 

 علیرضا نجفی زاده
ON THE 

GENERALIZATION OF 
INJECTIVE MODULES 

 ملیحه تقیان
K-CLOSURE FOR 

EVERY SUBSET OF 
K- GEOMETRIC 

SPACE 

 پذیرایی :5205 – ::510

5105: – 510:: 

 سعیده شمسی
CONVERGENCE IN 
MODULAR CONE 
METRIC SPACES 

 پیمان غیاثوند
NOTES ON THE 

WEAKLY PRIMARY 
HYPERIDEALS OF 

KRASNER 
HYPERRINGS 

 (5نادر کنزی )
Necessary Condition for 

Optimality of 
Nonsmooth 

Multiobjective 
Optimization 

 انسیه شاهدانی
بهبود ياددهی و يادگيری هندسه 

 با تنگرام

 اکرم محمودی
Some results on zero-

divisor graph of 
amalgamated algebra 

 مهدی شمس
تقريب اندازه احتمال مانا در 
 يک ماتريس تصادفی نامتناهی

5105: – 5105: 

 حسین رحیم پور
A COUPLED FIXED 

POINT THEOREM FOR 
MIXED MONOTONE 

MAPPINGS ON 
PARTIAL ORDERED 
MODULAR METRIC 

SPACES  

 حمیدرضا بامداد
COUSIN 

COMPLEXES AND 
EXTENSION 
FUNCTORS 

 سمیه راشدی
Projection  Methods for 
matrix equation AX=B 

 (5انسیه شاهدانی )
چه چيزی؟ برای جه کسی؟ 
چگونه؟ برقراری توازن بين 

 ها  محتوای آموزشی وروش

 (5)علیرضا نجفی زاده 
ON ALMOST F-

INJECTIVE MODULES 

 

500:: – 5105: 

 رباب حلمبرانی
multidimensional fixed 

point theorems for 
alpha-Graghty 

contractcion type 
mappings in metric 

spaces   

 عیسی دهقانی الهه بنی سعید

 فرشته بهبودی
ARRWWID NUMBER 
OF SPACE-FILLING 

CURVE 

 (5) محمودی اکرم
On  Nilpotent Graphs 

 

 اختتامیه و میزگرد شورای گروه ریاضی دانشگاه پیام نور ::500 – ::590


