به نام خدا
بدین وسیله به اطالع میرساند که نتایج داوری مقاالت در اولین کنفرانس ملی مدلسازی ریاضیات و آمار در
مطالعات کاربردی به پیوست اعالم میگردد.
 .1تمام شرکت کنندگان (پوستر و سخنرانی) تا تاریخ  31فروردین  1396فرصت دارند که با پرداخت هزینه ثبت
نام به شماره حساب پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد چالوس  0105819174000بانک ملی
( )http://www.iauc.ac.ir/tabid/506/Default.aspxاقدام کنند .همچنین فیش پرداختی را با درج نام
و نام خانوادگی اسکن نموده و از طریق سایت ارسال نمایند .همچنین کسانی که عالقمند به حضور در کنفرانس
(بدون مقاله) هستند میتوانند با پرداخت مبلغ  50000هزار تومانبه شماره حساب یاد
شده( )http://www.iauc.ac.ir/tabid/506/Default.aspxشرکت نمایند .مبلغ  50000هزار تومان
بابت ناهار ،میان وعده و بسته همایش شامل سی دی مجموعه مقاالت و گواهی حضور می باشد.
 .2مقاالتی که به صورت پوسترپذیرفته شدهاندمیبایست نسبت به تهیه پوستر بر اساس فرمت مندرج شده در
سایت دانشگاه آزاد اسالمی واحد چالوس اقدام نمایند .در روز کنفرانس به قسمت پذیرش همایش تحویل دهند.
 .3متقاضیان شرکت در کارگاه علمی آموزشی میتوانند با پرداخت هزینه (مبلغ 25000هزار تومان در هر کارگاه)
اقدام نموده و فیش پرداختی را با درج نام و نام خانوادگی اسکن و از طریق سایت به شماره حساب یاد
شده( )http://www.iauc.ac.ir/tabid/508/Default.aspxارسال نمایند.
 .4محل برگزاری همایش هچیرود مجتمع آموزشی تفریحی دلگشا (چالوس ،هچیرود -منطقه دلگشا مجتمع
اموزشی و تفریحی دانشگاه آزاد اسالمی) بوده که از طریق سرویس نقلیه از دانشگاه آزاد در صبح روز همایش
مورخه  6اردبیهشت  1396امکان پذیر است .این مرکز دارای اتاقهایی جهت اسکان میباشد که برای رزو آن

بطور مستقیم با شماره  011-52167200و (011-52166382آدرس سایت)/http://samarefahi.ir :
تماس حاصل فرمایید .هزینه مربوط به اسکان با قیمت مناسب بر عهده متقاضی است.
 .5گروه ارتباطی بین دبیر علمی و اجرایی همایش با اساتید و متخصصان علم از طریق
 https://t.me/joinchat/AAAAAEHwuR5XK6cSi8pP_Aامکان پذیر است.

دبیر علمی همایش

ردیف

عنوان

نویسندگان

نتیجه

1

بررسی و مقایسه میزان طالق براساس طول مدت زندگی

زهرا حسین زاده ،آذین جباریان

پوستر

زناشویی در سالهای  90تا 94
2

3

ارزیابی تابع پاسخ همودینامیکی برآورد شده در تحلیل داده

نسرین برومندنیا ،علوی مجد ،زایری،

هایfMRIبا استفاده از شبیهسازی و داده های محرک حافظه

ذوالقدر ،باغستانی ،فائقی و طباطبایی

توسعه مدل توانمندی تکنولوژیکی با تاکید بر نوآوری

امیر سعید نجفی علمی

تکنولوژیکی در صنعت خودرو با روش معادالت ساختاری

سید عبد اهلل سجادی جاغرق ،حسام الدین

سخنرانی

سخنرانی

مدنی
4

A new approach for numerical solution of a class of fuzzy
algebraic system of linear equation

5

A new approach for approximating generalized first derivative of
nonsmooth functions

6

مقایسه عملکرد مدل ماشین بردارپشتیبان با مدلهای ردهبندی

علی اصغر بهروزپور

سخنرانی(ذخیره)

محمد مهدی مزارعی
محمد مهدی مزارعی

سخنرانی(ذخیره)

علی اصغر بهروز پور
زهرا ذوالقدر،علوی مجد ،نیاقی و برومندنیا

سخنرانی

دیگر در دادههای نامتعادل
7

روش خوشه بندی فازی شهودی و کاربرد آن در تصاویر

صبورا خنجری

پوستر

پزشکی
8

Applying two joint frailty models for assessing Survival
and Recurrence rate in patients with Head and Neck
cancer

9

محاسبه شاخص های فراکتالی سری های زمانی گروه های
بورس تهران به روش تبدیل موجکگسسته

الهه طالبی قانع ،باغستانی ،زایری ،تلیم

سخنرانی

خانی و مسعودی
کامران گل محمدپور آذر

سخنرانی(ذخیره)

10

کاربرد رگرسیون خطی و رگرسیون لجستیک در پیشگویی

زینب صنم نو ،رباب مهدیزاده اسفنجانی -

پیامدهای سکته مغزی در بیماران مبتال به سکته مغزی

شیدا شعفی

سخنرانی

ایسکمیک بر اساس اینترلوکین (IL-6)6
11

کاربرد ریاضی در علوم دیگر

مهردادبرون

عدم پذیرش

12

پدیده یونیزاسیون و بهینه سازی روشهای انجام آن

فرناز حسن زادهامیر خانجانزاده

پوستر

13

بررسی عملکرد کلیدهای قدرت

مسعود مرادی

عدم پذیرش

خانجانزاده
14

مالحظاتی اساسی پیرامون کاربرد ریاضیات در اقتصاد

مهرداد برون

عدم پذیرش

15

استفاده از مدل های ریاضی در پیش بینی پایداری ازدواج

فاطمه کیانی هرچگانی

پوستر

16

پیش بینی زمان تولید محصوالت با محدودیت کسریات و

پریسا بوالحسنی ،آیدا اسماعیلی و محمد

سخنرانی

تعداد پرسنل با بهره گیری از شبکه عصبی

فالح

استفاده از روش ماتریس عملیاتی موجک برای حل معادله

رویا صفاری

17

انتگرالی منفرد انتقال حرارت

سخنرانی(ذخیره)
150
پوستر

18

بررسی کاربرد نظریه ی گراف در نظریه شبکه های اقتصادی

رویا صفاری

19

مدلهای آمیخته خطی تعمیم یافته :معرفی ،روشهای برآورد

فریبا اسدی ،حسین فالح زاده،نسیمه قاسمی

وکاربرد آن در مطالعات پزشکی

،ملیحه مزروعی

20

حل معادالت دیفرانسیل جزئی به کمک تجزیه

نسا اسحق نیموری

پوستر

21

ریاضیات مسیر توسعه علم پزشکی
From soft set theory to a decision making problem

بهروز صادقی

پوستر

سید حسین جعفری پترودی

سخنرانی

23

یک مدل مکان یابی برای طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه

نجمه روغنی لنگرودی

بسته جهانی

دکتر میرزاپور -فاطمه حیدرزاده

تعیین معادالت پارابولیکی رفتار خزش خمشی چوب ممرز

ولی اهلل موسوی

150

22

سخنرانی

سید عباس ساداتی
زهرا نباتی شاقی

24

عبد اهلل نجفی  -مجید کیائی

سخنرانی
پوستر ()100

25

استفاده از خوشه بندی به منظور کاهش مصرف انرژی در

کبری خوشرفتار ،رجب زاده

پوستر ()150

شبکه های حسگر بیسیم
26

استفاده از الگوریتم زنبورعسل در مسیریابی شبکه های حسگر

کبری خوشرفتار ،رجب زاده

بیسیم
27

پوستر
()150

مقایسه مطلوبیت  3روش مقیاس ماالمپاتی اصالح شده ،زاویه

رباب مهدیزاده اسفنجانی

صورت و ULBTدر پیشگویی لوله گذاری مشکل راه هوایی با

زینب صنم نو

استفاده از آزمونهای تشخیصی

 -حسن سلیمانپور

28

گراف های فاصله متوازن و خوس فاصله متوازن

محبوبه ایزدی

29

برآورد ناپارامتری تابع کواریانس فضایی میزان دمای ماهیانه

وحید آشنایی

کشور
Almost Simple Groups With At Most Nine SpecialIrreducible
Character degrees

سیده مریم موسوی

پوستر

پوستر

محمد رضوی نیا

30

سخنرانی

محمد حسین سلمانی

سخنرانی

31

شاخص سالمت مالی و بحران بانکی

مهسا پناهی ،سمانه افتخاری مهابادی

پوستر

32

رتبه بندی علل تاخیر در پروژه های عمرانی با استفاده از

مسعود احمدی

پوستر

روش تصمیم گیری چند معیارهELECTERE

جعفر قمی اویلی
علی نبیان

33

محاسبه میزان دقت پیش بینی مصرف برق مشترک در هر

رضا طاولی ،مرتضی گل پور

پوستر

دوره با توجه به وضعیت آب وهوایی و به کمک داده کاوی
34

پیشبینی مصرف برق مشترک با توجه به وضعیت آبوهوایی

رضا طاولی ،مرتضی گل پور

پوستر

و به کمک دادهکاوی
35

پیش بینی جمعیت مبتال به ویروس ایدز با استفاده از مدل

فخری السادات هاشمی

لجستیک تصادفی

رمضان رضائیان-مهدی رستمی-محمد

سخنرانی

طاهر لهراسبی
36

بررسی ارتباط بین ویژگیهای خاک و خواص چوب کاج الدار
با استفاده از تحلیل عاملی

مجید کیائی

پوستر

37
38

رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی برای ترکیب جدید مولفه
های افشای مسئولیت اجتماعی
A review on numerical radius

غالمرضا طاهرپور

پوستر

امید پوربحری

سخنرانی

39

The edge version of MEC index of a circumcoronene series of
benzenoid

مریم ویلکی

پوستر

40

Computing the edge version of eccentric
connectivitypolynomialof triangular benzenoid

مریم ویلکی

سخنرانی(ذخیره)

41

Upper Limit of Truncation Errors of Expressing the Real
Numbers, Modeling & the Exact Solution

احمد اسماعیل خواه ،جواد نوری نیا و

سخنرانی

42

ریسک پذیری بافت های حوضه شهری در برابر سیل با

فرشاد تشکری

43

استفاده از مدل  Hec-Rasو مدل الحاقی  Hec-geoRasدر محیط
GIS
بررسی روش های جلوگیری از خطرات سیالب و

علی باقری  -داود اکبری نودهی
فرشاد تشکری

سازماندهی و بهسازی رودخانه در حوضه شهری با استفاده

علی باقری  -داود اکبری نودهی

چنگیز قبادی،
سخنرانی

پوستر

از مدل  HEC-RASدر محیط ( GISمطالعه موردی :رودخانه
تجن  ،حدفاصل پل کابلی تا پل تنگهلته ،پارک تفریحی-
گردشگری ملل)

44

تعیین ارتباط عمودی کتاب های ریاضی پایه های

آزاده میرچی

دوم الی ششم دوره ی ابتدایی بر اساس شاخص

حسینعلی تقی پور

عدم پذیرش

های توالی و تداوم
45

APPLICATION OF THE KAPPA DISTRIBUTION IN THE
FINANCIAL DATA

46

ارائه مدل برای بهترین وضعیت انبارش محصول در کارخانه

نغمه امانی

نئوپان اسالم

محسن صفاری

کاربرد آمار در حسابداری
Shrinkage Testimation of Population Variance under Re ected
Gamma Loss

کمیل بابایی نژاد

عدم پذیرش

آزاده کیاپور

سخنرانی

47
48

فرهنگ طباخپور لنگرودی

سخنرانی

هانیه پناهی
پوستر ()160000

49
50

خوشه بندی حسگرهای پخش شده در محیط با استفاده از

حسن سهراب پور  ،مسعود پور مرادی و

الگوریتم K-MEANS

مقداد میردار موسی پور

مقایسه الگوریتم ترکیبی جستجوی ممنوعه و فاخته با

مژده مرادی راد و مهدی رجبزاده،

سخنرانی(ذخیره)
پوستر

الگوریتم ژنتیک برای مسیریابی وسایل نقلیه ناهمگن
مقایسه الگوریتم ترکیبی جستجوی ممنوعه وفاخته با الگوریتم

مژده مرادی راد

51

جستجوی ممنوعه برای مسیریابی وسایل نقلیه ناهمگن

مهدی رجبزاده،

52

Quadratic programming with equality constraints

مجید رستمی

53

مدلسازیمسألهسنجشفشردهوکاربردهایآن

54

تاثیرمدل سازی برافزایش توانایی حل مساله

55

Five estimation methods for reliability function of
weighted exponential distribution

پوستر

سخنرانی

فرزاد راهپیمایی
مجید رستمی

پوستر

فرزاد راهپیمایی
زهرادریجانی

عدم پذیرش

خسروپور
مرتضی قاسمی چراتی

پوستر

عزت اهلل بالویی جامخانه و وحید ایران نژاد

56

آزمون نیکویی برازش تابع مفصل بر اساس ماتریس اطالع

سمانه حمیدی پورو بلبلیان

سخنرانی

57

مقیاس سازی ابعاد نشاط سازمانی و رتبهبندی آن با روش

مونا بی همتای آزاد

سخنرانی(ذخیره)

آنتروپی

محمد مهدی پورپاشا

160

58

مدل ریاضی در پزشکی

مریم عبدالملکی ،علی اسفندیار ،طاهره

پوستر

59

کاربرد ریاضی در روانشناسی

گوهری ،سعادت آزادی
مریم عبدالملکی ،طاهره گوهری  ،سعادت

پوستر

آزادی  ،سحر بهبودی
60

رابطه کوتاهی بر جواب های پایه ای با معادالت انتگرال فازی

سکینه غیاثی

پوستر ()200

61

تعینمعکوسآبلتعمیمیافتهبااستفادهازروشآشوبهموتوپی

سکینه غیاثی

سخنرانی(ذخیره)
200

62

مدل سازی مطالعات طولی با پاسخ های غیرنرمال با استفاده

سمانه افتخاری مهابادی

از معادالت برآوردگر تعمیم یافته :تحلیل داده های کولیک

مهدیه بیات

سخنرانی

نوزادی
63
64
65
66

بررسی استحکام اتصال سازه دو و سه عضوی چوبی با اتصال

عبداله نجفی

دهنده میخ به کمک معادالت مدل تسلیم
Fuzzy Fourier Integral

وحید رشوند

سخنرانی

ام البنین صداقت فر

سخنرانی

کاربرد روش آماری تحلیل کوواریانس در مقایسه روش

امیر حسین داشته

پوستر

تدریس فعال و روش تدریس متداول

شیال عسگرپور و علیرضا نیرومند

بکارگیری روش فرایند تحلیل شبکهای در رتبهبندی عوامل

محمدمهدی پورپاشا ،اشرف السادات علوی

سخنرانی(ذخیره)

مؤثر بر سرمایه فکری
67

ارائه مدلی به کمک الگوریتم تبرید به منظور کاهش مصرف

رجب زاده ،الهه رضوانی

پوستر

انرژی در مراکز داده ابری
68

ارائه مدلی به منظور کاهش مصرف انرژی در مراکز داده ابری

رجب زاده ،الهه رضوانی

سخنرانی

با جایگزینی ماشین های مجازی در میزبان های فیزیکی
69

Numerical solution to hybrid fuzzy systems by generalized
differentiability

70

مدلسازی شتاب بسته الکترونی با توزیع یکنواخت توسط

نیره شهریاری

سخنرانی

الهه قهرمانی
مهدی عصری

سخنرانی

امواج النگمیر
71

تولید پالس لیزری چیرپ شده در برهمکنش لیزر با ورقه

مهدی عصری

سخنرانی(ذخیره)

نازک فلزی
72
73

ارائه مدل ساختاری موفقیت تحصیلی براساس مولفههای

کامیان خزایی

سبکهای یادگیری دانشجویان

سپیده قمی اویلی

ارائه مدلی به کمک الگوریتم ژنتیک به منظور کاهش مصرف

دکتر مهدی رجب زاده  ،صنمبر اسکندری

انرژی در مراکز داده ابری

سخنرانی
پوستر

74

ارائه مدلی بر اساس جایابی ماشین های مجازی در میزبانهای

دکتر مهدی رجب زاده  ،صنمبر اسکندری

پوستر

فیزیکی به منظور کاهش مصرف انرژی در مراکز داده ابری
بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر هزینه نمایندگی شرکت های

منا علی اکبری

75

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

هاشم اشنه در

76

کاربرد تکنیکهای پژوهش عملیاتی در تصمیمات ساختار

میثم کاویانی

77

سرمایه
Mathematical Modeling of Efficacy of Ground-based Jamming
Operation against Airborne GPS Receiver
The Cayley Sum Graph of Ideals of a Lattice

ندا خواجهفرد و محمدشعیب عالمی

سخنرانی(ذخیره)
پوستر

نیلوفر لواسانی و احمد اسماعیل خواه

سخنرانی(ذخیره)

مهدی حسن خانی

سخنرانی

79

سیاست پولی در ایران:تحلیل تجربی

قیدر قنبرزاده

پوستر
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