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 دکتري دانش آموختگان

مهدوی عل

ریاض کارشناس ،١٣۶۶ متولد
شهید اه دانش از ١٣٩٠ محض
کارشناس ارشد اهواز، چمران
١٣٩٢ جبر گرایش محض ریاض
امیرکبیر، صنعت اه دانش از
اه دانش از ١٣٩۶ ریاض دکترای

امیرکبیر. صنعت

و تعمیم یافته فروبنیوس بردار و فروبنیوس «عدد رساله: عنوان
وابسته» جبری خواص

رحمت فرهاد راهنما: استاد
بیات شمیال مشاور: استاد

پیربداق زهرا
ریاض کارشناس ،١٣۶٧ متولد

اراک، اه دانش از ١٣٨٩ محض
محض ریاض کارشناس ارشد
اه دانش از ١٣٩١ هندسه گرایش

ریاض دکتری امیرکبیر، صنعت
از ١٣٩٧ هندسه گرایش محض

امیرکبیر. صنعت اه دانش

میدان های و مقدار ر عمل تانسورهای روی «الپالسین رساله: عنوان
سایا» منیفلدهای روی هارمونی برداری

میرمحمدرضایی مرتض راهنما: استاد
بروجردیان ناصر مشاور: استاد
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شهید اه دانش از کاربردی ریاض

کرمان. باهنر

انتگرال معادالت با بهینه کنترل سیستم های «حل رساله: عنوان
فردهلم» ولترا‐
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کاظم سیدمحمدمهدی
ریاض کارشناس ،١٣۶٢ متولد

سمنان، پیام نور اه دانش از ١٣٨۶
مال ریاض کارشناس ارشد

تحصیالت اه دانش از ١٣٨٩
ریاض دکترای زنجان، تکمیل

در کاربرد با عددی (آنالیز کاربردی
اه دانش از ١٣٩۶ ( مال ریاضیات

امیرکبیر. صنعت
تقریبی حل برای مجانبی مصنوع مرز «روش های رساله: عنوان
اختیارهای قیمت گذاری مسئله از ناش جزئ دیفرانسیل معادالت
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