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 خیرمقدم 

 فلک جنبش، زمین آرام ازو یافت      هب انم آنکه هستی انم ازو یافت
یازدهمین سمینار    ، 1400سال  بهمن ماه    15و    14تا در  عنايت فرمود  توفیق  خداوند بزرگ را شاکريم که  

هر چند گسترش    نماييم.   سبزوار، برپا  "جبرخطی و کاربردهای آن" را به صورت مجازی، در شهر علم و ادب، 
، امکان برگزاری حضوری سمینارها و رویدادهای علمی را مختل کرد، ولی پس از ایجاد  19-بیماری کویید

کنندگان این  های ملی و فراملی گردید. برگزاربسترهای مناسب مجازی، موجب بهره جستن بیشتر از ظرفیت
از اساتید  ،  خانم دکتر توتونیانار  سرکاز زحمات استاد ارجمند    تجلیلبا  سمینار تصمیم گرفتند تا   یکی 

پور،  زمینه جبرخطی عددی، و تقدیر از برندگان پنجمین دوره جایزه دکتر مهدی رجبعلی  شگام و تاثیرگذار درپی
توکلی سرکار   هانیه  دکتر  فارغپور خانم  آقای  ،  و  تهران  امیرکبیر  دانشگاه  دکتری  دوره  دکتر التحصیل 

هیات علمی دانشگاه گلستان، سهم کوچکی در اعتالی نام بزرگان علم    ، عضومحمدرضا )بامداد( یاحقی 
 و دانش ایران عزیزمان داشته باشند.  

دقیق    ، پس از داورییازدهمین سمینار جبرخطی و کاربردهای آن مقاله رسيده به دبیرخانه    80از تعداد         
مقاله برای ارايه به صورت پوستر پذيرفته    5مقاله برای ارايه شفاهی و تعداد    53، تعداد  اعضای کمیته علمی 

است  ارا .  شده  بر  ارا ئعالوه  مقاالت،  اين  عمومی   8ئه  ه  آموزشی    2برگزاری  و  سخنرانی  دیگر  کارگاه  از 
بوده  برنامه این سمینار  از حمايت  . استهای  اين سمينار  برگزاری  رييسه محترم    های بیدر  دريغ هيات 

سبزواریدانشگاه   دانشکده    رییس،  حکیم  کامپیوتر  رياضیمحترم  علوم  ايران،  و  رياضی  انجمن  پايگاه  ، 
وسيله مراتب  ه این  ب و    ايم مند بودهبهره  ن و دانشجويان عزيز دانشکده کارکنااستنادی علوم جهان اسالم،  

   داريم.ود را به محضر شريف آنان عرضه میانی خدسپاس و قدر

سخنرانان  ، دانشجويان،  هادر پايان، از کليه شرکت کنندگان محترم اعم از اعضای هيات علمی دانشگاه      
برگزاری اي اند،  ن رويداد علمی مشارکت نمودهمدعو، اعضای کميته علمی و اجرايی و کليه عزيزانی که در 

های  برنامهدر برگزاری    این سمینارگزارکنندگان  حاصل تالش بر  که  امید است    .داریم کمال تشکر و امتنان را  
 های آن را به دیده اغماض بنگرند. متنوع، مورد استفاده شرکت کنندگان قرار گرفته و کاستی

 دبیر سمینار
 قدیر صادقی
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 حمایت کنندگان 

 حکیم سبزواری  دانشگاه •
 انجمن ریاضی ایران  •
 ISC اسالم جهان علوم یاستناد گاهیپا •
 تجارت بانک  •
 قطب علمی آنالیز روی ساختارهای جبری •
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 برگزارکنندگان 

 دکتر محمد علی زنگنه اسدی •
 )رییس دانشگاه حکیم سبزواری( 

 

 دکتر  غالمرضا مقدسی  •

)رئیس دانشکده ریاضی و علوم  

 کامپیوتر( 
 

  قدیر صادقیدکتر  •
 )دبیر سمینار( 

 

   مهدی زعفرانیهدکتر  •
 )دبیر اجرایی سمینار( 

 

  امید باغانیدکتر  •
 )دبیر علمی سمینار(
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 اطالعات مورد نیاز شرکت کنندگان 

 
 آدرس دبیرخانه: سبزوار، دانشگاه حکیم سبزواری، دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر

(0۵۱) 207۴۴0۱۳ تلفن:   

 09۱5۳7۱892۱ تلفن همراه: 

 /http://cnf.hsu.ac.ir/esla/fa وبگاه: 
 esla@hsu.ac.ir پست الکترونیکی:

 https://chat.whatsapp.com/COKewBssw98BNPAYrpUkQb گروه واتساپ: 

 

   کالسهای مجازینحوه اتصال به 
آن سمینار    یازدهمین وبینار  ۱400  ماهبهمن  ۱5و    ۱4در روزهای    جبرخطی و کاربردهای  از طریق سامانه    ی به صورت مجازی 

برگزار   سبزواری  طبق  . سخنرانیگرددمیدانشگاه حکیم  پوسترها  و  کالس ها  در  موازی  صورت  به  سمینار،  ارائه  برنامه  زیر  های 
 شوند: می
 

 /A : https://vmeet.hsu.ac.ir/sla1کالس 

 /B : https://vmeet.hsu.ac.ir/sla2کالس 

 /C : https://vroom.hsu.ac.ir/sla3کالس 

 /D : https://vroom.hsu.ac.ir/sla4کالس 

 /E : https://vmeet.hsu.ac.ir/sal5کالس 

  

 
 شرکت کنندگان محترم برای ارائه مجازی در سمینار به امکانات زیر نیاز دارند:

تاپ یا کامپیوتر با سیستم عامل ویندوز که مرورگر گوگل کروم یا موزیال فایرفاکس آن به روز رسانی  یک دستگاه لپ . ۱
 اطمینان حاصل کنید(. شده است )لطفا از فعال بودن میکروفن 

 . Mbs1 با پهنای باند حداقل  ADSLاینترنت پرسرعت  . 2
 . Adobe Flash Playerافزار نصب نرم . ۳
 . در مرورگر مورد استفاده Adobe Connect Add-inنصب افزونه  . 4
 انتخاب شود.  Open in Applicationهنگام ورود به کالس، حتماً گزینه  . 5

 
 کنید.  کلیکافزارهای الزم  نرم برای بارگیری  

 فرمایید. با دبیرخانه سمینار تماس حاصل  لطفادر صورت بروز مشکل 

http://cnf.hsu.ac.ir/esla/fa/
https://chat.whatsapp.com/COKewBssw98BNPAYrpUkQb
https://vmeet.hsu.ac.ir/sla1/
https://vmeet.hsu.ac.ir/sla2/
https://vroom.hsu.ac.ir/sla3/
https://vroom.hsu.ac.ir/sla4/
https://vmeet.hsu.ac.ir/sal5/
https://www.tehranserver.ir/client/index.php?rp=/knowledgebase/45/---adobe-connect-----.html
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 )به ترتیب حروف الفبا( علمی کمیته 

 ردیف خانوادگینام و نام  دانشگاه یا موسسه وابسته 
University of Coimbra – Portugal ❖      Dr. Natalia Bebiano 1 

Victoria University – Australia ❖       Dr. Sever  Silvestru  Dragomir 2 

University of Primorska – Slovenia ❖      Dr. Bojan Kuzma 3 

Shanghai Normal University –China ❖ Dr. Qing Xiang Xu 4 

 5 دکتر علی آرمند نزاد      ❖ دانشگاه ولی عصر )عج(  رفسنجان 

 6 دکتر غالمرضا آقا مالیی      ❖ )نماینده انجمن ریاضی( دانشگاه شهید باهنرکرمان

 7 دکتر حمیدرضا ابراهیمی ویشکی      ❖ دانشگاه فردوسی مشهد 

 8 دکتر علی اکبر استاجی     ❖ دانشگاه حکیم سبزواری 

 9 دکتر مجید اسحاقی گرجی     ❖ دانشگاه سمنان 

 10 دکتر محمد باقر اسدی      ❖ دانشگاه تهران

 11 دکتر غالمحسین اسالم زاده      ❖ دانشگاه شیراز

 12 دکتر سعید اکبری      ❖ دانشگاه صنعتی شریف 

 13 د امین طوسی ودکتر محم     ❖ سبزواری دانشگاه حکیم 

 14 دکتر مجتبی با خرد      ❖ دانشگاه سیستان و بلوچستان 

 15 دکتر امید باغانی      ❖ )دبیر کمیته علمی(   دانشگاه حکیم سبزواری

 16 دکتر حمید باغانی      ❖ دانشگاه سیستان و بلوچستان 

 17 فاطمه پنجه علی بیک دکتر      ❖ دانشگاه ولی عصر )عج(  رفسنجان 

 18 دکتر اعظم پور میرزایی      ❖ دانشگاه حکیم سبزواری 

 19 دکتر علی تقوی      ❖ دانشگاه مازندران 

 20 دکتر فائزه توتونیان      ❖ دانشگاه فردوسی مشهد 

 21 دکتر محمد جانفدا     ❖ دانشگاه فردوسی مشهد 

 22 جعفر زاده دکتر مرتضی    ❖ دانشگاه حکیم سبزواری 

 23 دکتر شیرین حجازیان      ❖ دانشگاه فردوسی مشهد 

 24 دکتر داوود خجسته سالکویه      ❖ دانشگاه گیالن 

 25 دکترمهدی رجبعلی پور     ❖ دانشگاه کرمان 

 26 دکترحمید رسولی      ❖ )واحد علوم و تحقیقات(دانشگاه آزاد اسالمی 

 27 دکتر عباس سالمی پاریزی      ❖ باهنرکرماندانشگاه  شهید 

 28 لیال شریفان  دکتر     ❖ دانشگاه حکیم سبزواری 
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 29 دکترکامران شریفی      ❖ دانشگاه صنعتی شاهرود 

 30 محمد صال مصلحیان دکتر     ❖ دانشگاه فردوسی مشهد 

 31 دکتر علی اکبر عارفی جمال      ❖ دانشگاه حکیم سبزواری 

 32 دکتر فرشید عبدالهی      ❖ دانشگاه شیراز 

 33 دکتر یاسر علیزاده      ❖ دانشگاه حکیم سبزواری 

 34 دکتر محمد باقر قائمی      ❖ دانشگاه علم و صنعت

 35 دکتر محسن کیان      ❖ دانشگاه بجنورد 

 36 دکتر حسین محبی      ❖ دانشگاه شهید باهنرکرمان 

 37 دکتر مژگان محمودی      ❖ تهران دانشگاه شهید بهشتی 

 38 دکتر سید محمد صادق نبوی ثالث     ❖ دانشگاه حکیم سبزواری 

 39 دکتر علی محمد نظری      ❖ دانشگاه اراک

 40 دکتر بهنام هاشمی     ❖ دانشگاه صنعتی شیراز 

 41 دکتر ابراهیم هاشمی     ❖ دانشگاه صنعتی شاهرود 

 42 دکتر بامداد رضا یاحقی     ❖ دانشگاه گلستان 

 

 کادر اجرایی

 دکتر مهدی وطن دوست  ❖ دکتر رحیمه پورخاندانی  ❖ دکتر مرتضی جعفرزاده  ❖
 خانم الهه آغشته مقدم   ❖ سادات دیواندر خانم مهین  ❖ زهره قزوینی خانم  ❖

 خانم هانیه رجبی ❖ خانم تکتم بصیرت  ❖ نیاآقای علی وثوقی   ❖
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 سخنرانان مدعو 

 

 Technical -Prof. Ole Christiansen
, DenmarkDenmark of University 

problems open and frames Wavelet Title: 

 

 

 ,University South Central -Yong Jiao Prof.
China Hunan, Changsha, 

 noncommutative on advances Recent Title:
 martingales subordinate differentially

theory 

 

 ,Primorska of University -Kuzma Bojan Prof.
Slovenia 

 James-Birkhoff does What Title:
norm? the about know orthogonality 

 دانشگاه شهید باهنر کرمان  -دکتر غالمرضا آقاموالئی
 quaternion of ranges Numerical Title:

matrices 

 

 طوسی دانشگاه خواجه نصیرالدین  -یدکتر ابراهیم قربان
 gap by characterization Graph Title:

spectrum the in interval 

 

 دانشگاه فردوسی مشهد  -دکتر حامد نجفی

 and inequalities Operator Title:
algebras-Banach* Hermitian 

 

https://www.dtu.dk/english
https://www.dtu.dk/english
https://en.csu.edu.cn/
https://www.researchgate.net/profile/Yong-Jiao-3
https://www.upr.si/en
https://www.famnit.upr.si/en/news/additional-two-postd
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 دانشگاه صنعتی امیرکبیر -دکتر هانیه توکلی

 its and algebra Tropical Title:
algebra linear numerical in applications 

 

 

 

 گلستان دانشگاه  -دکتر بامداد رضا یاحقی

matrices numerical of Algebras Title: 
 

 

 

 

 کارگاههای آموزشی 

   چهره صیکارگاه تانسورها و کاربرد آن در تشخ

 ( فارس جی دانشگاه خل -یمیکر دیسعدکتر )

 

   یادگیری عمیق کارگاه 

 ( حکیم سبزواریدانشگاه  -طوسی دکترمحمود امین )
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)در یک نگاه( برنامه کلی سمینار   

( 1400ماه بهمن 41 شنبهصبح پنج برنامه روز اول )  
 ردیف  ساعت عنوان

خانم دکتر فائزه توتونیان و تقدیر از برندگان  افتتاحیه و مراسم نکوداشت

پورپنجمین دوره جایزه دکتر مهدی رجبعلی  

 لینک جلسه افتتاحیه
15:9الی  15:8  1 

باهنر کرمان(  د ی)دانشگاه شه یدکتر غالمرضا آقامالئ سخنرانی عمومی  

Title: Numerical ranges of quaternion matrices 
02:01 الی 03:9 لینک سخنرانی   2 

 سخنرانی عمومی دکتر حامد نجفی )دانشگاه فردوسی مشهد( 

Title: Operator inequalities and Hermitian Banach*-
algebras 

 لینک سخنرانی 
15:11 الی 25:01  3 

های تخصصیسخنرانی  15:21 الی 30:11   4 
عمومی  سخنرانی   

Prof. Jiao Yong   (Central South University, China) 
Title: Recent advances on noncommutative 

differentially subordinate martingales theory 

 لینک سخنرانی 

02:13الی  03:21  5 

( 1400ماه بهمن 41 شنبهپنج عصربرنامه روز اول )  
های تخصصیسخنرانی  04:51 الی 03:41   6 

02:16 الی 00:16 ارائه پوسترها  7 
های تخصصیسخنرانی  53:17 الی 25:16   8 

عمومی  سخنرانی   
Prof. Bojan Kuzma (University of Primorska, Slovenia) 

Title: What does Birkhoff-James orthogonality know 
about the norm? 

 لینک سخنرانی 

05:18الی  00:81  9 

   چهره صیکارگاه تانسورها و کاربرد آن در تشخ 

فارس ج یدانشگاه خل  - یمیکر د یسعدکتر   

 لینک کارگاه 
03:20الی  00:91  10 

https://vmeet.hsu.ac.ir/sla1/
https://vmeet.hsu.ac.ir/sla1/
https://vmeet.hsu.ac.ir/sla1/
https://www.researchgate.net/profile/Yong-Jiao-3
https://en.csu.edu.cn/
https://vmeet.hsu.ac.ir/sla1/
https://www.famnit.upr.si/en/news/additional-two-postd
https://www.upr.si/en
https://vmeet.hsu.ac.ir/sla1/
https://vmeet.hsu.ac.ir/sla1/
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(1400ماه بهمن  15 صبح جمعهبرنامه روز دوم )  
 ردیف  ساعت عنوان

  (خواجه نصیرالدین طوسی)دانشگاه   ابراهیم قربانی دکتر  سخنرانی عمومی

Title: Graph characterization by gap interval in the 
spectrum 

 لینک سخنرانی 

و     

( صنعتی امیرکبیر)دانشگاه   هانیه توکلیدکتر  سخنرانی عمومی  

Title: Tropical algebra and its applications in 
numerical linear algebra 

 لینک سخنرانی 

50:9الی  00:9  1 

های تخصصیسخنرانی  30:11الی  55:9   2 
عمومی  سخنرانی   

Prof. Ole Christiansen (Technical University of Denmark, 

Denmark) 
Title: Wavelet frames and open problems 

 لینک سخنرانی 

30:21 الی 40:11  3 

 سخنرانی عمومی دکتر بامداد رضا یاحقی )دانشگاه گلستان(

Title: Algebras of numerical matrices 
 لینک سخنرانی 

30:31 الی 04:21  4 

(1400ماه بهمن 15 عصر جمعهبرنامه روز دوم )  
یادگیری عمیق  کارگاه   

حکیم سبزواری دانشگاه  - طوسی دکترمحمود امین   

 لینک کارگاه 
30:71 الی 00:61  5 

 

 

 

 

https://vmeet.hsu.ac.ir/sla1/
https://vmeet.hsu.ac.ir/sla2/
https://www.dtu.dk/english
https://vmeet.hsu.ac.ir/sla1/
https://vmeet.hsu.ac.ir/sla1/
https://vmeet.hsu.ac.ir/sla1/
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ی تخصصیهابرنامه سخنرانی   

 

 ساعت 

 برگزاري 
 رئيس جلسه عنوان سخنراني   كالس

 11:50الي    11:30

 ( شنبهپنج صبح)

A 

 لينک كالس 

A new majorization and preservers 
Abbas Askarizadeh 

 

دکتر علی آرمند 

 نژاد

B 

 لينک كالس 

Some topological properties of nonlinear positive 
mappings between C*-algebras 

Ali Dadkhah 

دکتر حمیدرضا  

 ابراهیمی ویشکی 

C 

 لينک كالس 
 DGMRESهای روش ایبررسی چند جمله

 فرنگیس کیانفر 
 دکتر محسن کیان 

D 

 لينک كالس 
Linear Algebra and Quadratic Reciprocity Law 

Mohammadreza Darafsheh 
 دکتر بهنام هاشمی

 12:15الي    11:55

 ( شنبهپنج صبح)

A 

 لينک كالس 

Eigencone of Nonnegative Irreducible Matrix in Max 
Algebra 

Seyed Mahmoud Manjegani 

دکتر علی آرمند 

 نژاد

B 

 لينک كالس 

A martingale inequality in tracial von Neumann 
algebras 
Ali Talebi 

دکتر حمیدرضا  

 ابراهیمی ویشکی 

C 

 لينک كالس 

A new method for low rank tensor completion by fast 
tri-factorization 
Rasoul Ebrahimi  

 دکتر محسن کیان 

D 

 لينک كالس 

رتبه نیستروم در محاسبه هسته متعامد لژاندر جهت -کاربرد تقریب کم 
 1۹-زودهنگام کووید افزایش دقت تشخیص

 علیرضا افضل آقائی نائینی 

دکتر ابراهیم  

 هاشمی 
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 ساعت 

 برگزاري 
 رئيس جلسه عنوان سخنراني   كالس

 14:50الي    14:30

 شنبه()عصر پنج

A 

 لينک كالس 

 معکوس ماتریس های نواری 

 مریم شمس سوالری 

 دکتر غالمرضا 

 آقا مالیی

B 

 لينک كالس 

Construction of sensing matrices based on Rodin-

Shapiro polynomials 

Farshid Abdollahi 

دکتر علی اکبر  

 عارفی جمال 

C 

 لينک كالس 

Some results on G-Drazin inverse of matrices over a 

Banach algebra 

Marjan Sheibani Abdolyousefi 

دکتر فاطمه  

 علی بیک پنجه

D 

 لينک كالس 

Solving optimal control problems of a linear oscillator 

with the differential equation 

Fateme Ghomanjani 

 دکتر بهنام هاشمی

الي  14:55

15:15 

 شنبه()عصر پنج

A 

 لينک كالس 

 معکوس ماتریس های ساختار یافته مختلط 

 فاطمه رضائیان 

 دکتر غالمرضا 

 آقا مالیی

B 

 لينک كالس 

On inessential operators in Hilbert C∗-modules 

Javad Farokhi Ostad 

دکتر علی اکبر  

 عارفی جمال 

D 

 لينک كالس 

Approximate solution of linear singular fractional 

integro-differential equation with the radial basis 

function 

Majid Erfaniyan 

 دکتر بهنام هاشمی
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 ساعت 

 برگزاري 
 رئيس جلسه عنوان سخنراني   كالس

 15:40الي    15:20

 شنبه()عصر پنج

A 

 لينک كالس   

n-Root of Matrices 

Reza Fallah-Moghaddam 

 دکتر غالمرضا 

 آقا مالیی

B 

 لينک كالس   

On reduced minimum modulus preservers 

Sepideh Haji Ghasemi  

دکتر علی اکبر  

 عارفی جمال 

C 

 لينک كالس   

Numerical simulation of a Coronavirus disease model 

with using an efficient nonstandard finite difference 

scheme 

Mehran Namjoo  

دکتر فاطمه  

 علی بیک پنجه

D 

 لينک كالس   

ایده سازی و ارائه یک روش تکراری برای محاسبه جواب یک دستگاه 

 تکرار نقطه ثابت مبتنی بر روش  خطی مقید

 زهرا عبادی

 دکتر بهنام هاشمی

الي   16:25

16:45 

 شنبه()عصر پنج

A 

 لينک كالس   

 Mn(B)ی برخی از ویژگی های مجموعه

 لیال فضل پر

اکبر دکتر علی

 استاجی 

B 

 لينک كالس   

g-Fusion Frames in Hilbert Spaces 

Sedigheh Hosseini 

دکتر فرشید  

 عبدالهی

C 

 لينک كالس   

Improved weighted sum method for solving 

multiobjective quadratically constrained quadratic  

programming 

Hossein Salmei 

دکتر محمد باقر  

 اسدی 

D 

 لينک كالس   

مقادیر تکین  پنهان نگاری تصویر با استفاده از تبدیل قابک و تجزیه 
 دوقطری

 معصومه صفری سیاهگورابی 

دکتر محمود امین  

 طوسی 
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 ساعت 

 برگزاري 
 رئيس جلسه عنوان سخنراني   كالس

 17:10الي    16:50

 شنبه()عصر پنج

A 

 لينک كالس 

Convergence region of the generalized accelerated 

verrelaxation method for double saddle point 

problems 
Mohammad Mahdi Izadkhah 

اکبر دکتر علی

 استاجی 

B 

 لينک كالس 

K- uniformly Rotund Banach spaces 
Payam Basiri 

دکتر فرشید  

 عبدالهی

C 

 لينک كالس 

Maps preserving the λ-Lie product of 

Operators 

Roja Hosseinzadeh 

دکتر محمد باقر  

 اسدی 

D 

 لينک كالس 

سازي تصویر با استفاده از تجزیه مقدار تکين، كدگذاري كوتاه فشرده

 پایين گذر  كردن بلوک و فيلتر 
 ساجده خیراندیش

 

دکتر محمود امین  

 طوسی 

الي   17:15

17:35 

 شنبه()عصر پنج

A 

 لينک كالس 

 سایدل بلوكي براي حل زوج -روش تکراري فوق تخفيف گاوس

 معادالت شرودینگر غيرخطي مکان كسري 

 حامد اصالنی 

اکبر دکتر علی

 استاجی 

B 

 لينک كالس 

Numerical ranges of even-order tensor  

Mehri Pakmanesh 

دکتر فرشید  

 عبدالهی

C 

 لينک كالس 

A note on generalized Jordan derivations of 

triangular rings 
Javad Bakhti 

دکتر محمد باقر  

 اسدی 

D 

 لينک كالس 

 پرتفوی مماس و بهینه درمدل مارکویتز 
 سید علی محمد محسنی الحسینی 

دکتر محمود امین  

 طوسی 

E 

 لينک كالس 

Extremal transmission irregular trees with 
respect to Wiener index 

Zohre Molaee 

دکتر غالمرضا 

 مقدسی 

 

https://vmeet.hsu.ac.ir/sla1/
https://vmeet.hsu.ac.ir/sla2/
https://vroom.hsu.ac.ir/sla3/
https://vroom.hsu.ac.ir/sla4/
https://vmeet.hsu.ac.ir/sla1/
https://vmeet.hsu.ac.ir/sla2/
https://vroom.hsu.ac.ir/sla3/
https://vroom.hsu.ac.ir/sla4/
https://vmeet.hsu.ac.ir/sal5/


                                                                                      کاربردهای آنیازدهمین سمینار جبرخطی و              
xvi 

 

 ساعت 

 برگزاري 
 رئيس جلسه عنوان سخنراني   كالس

 10:15الي   9:55

 (جمعه  صبح)

A 

 لينک كالس 

Tridiagonal 3-Toeplitz Matrices 
Maryam Shams Solary 

دکتر مجید  

 اسحاقی گرجی

B 

 لينک كالس 

A note on Maps preserving the local spectral 

subspace of skew-product of operators 
Rohollah Parvinianzadeh 

 دکتر محمد جانفدا

C 

 لينک كالس 

Generalized conjugate gradient method for solving 

multilinear systems 
Eisa Khosravi Dehdezi 

 دکتر فائزه توتونیان

D 

 لينک كالس 

Partitioning the stocks of a portfolio by 

k-medoids clustering approach 
Fazlollah Soleymani 

 دکتر لیال شریفان 

E 

 لينک كالس 

An accelerated approach for low rank 

tensor completion 

Faezeh Aghamohammadi 

 دکتر حمید باغانی 
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 ساعت 

 برگزاري 
 رئيس جلسه عنوان سخنراني   كالس

 10:40الي    10:20

 (جمعه  صبح)

 

A 

 لينک كالس 

Generalized inverse of matrices 
Ehsan Kheirandish 

دکتر مجید  

 اسحاقی گرجی

B 

 لينک كالس 

Pseudoconvex Spectral Functions 
Alireza Sattarzadeh 

 جانفدادکتر محمد 

C 

 لينک كالس 

Three-term-tensor Sylvester method for a class of 

third order tensor linear equations 

Mohammad Mahdi Izadkhah 

 دکتر فائزه توتونیان

D 

 لينک كالس 

استفاده از تجزیه مقادیر منفرد در شبکه عصبی پیچشی برای بهبود 

 دقت در تشخیص تومور مغزی

 مریم بابائی

 دکتر لیال شریفان 

E 

 لينک كالس 

Decomposability of multivariate 

Majorization 

Fatemeh Khalooei 

 دکتر حمید باغانی 
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 ساعت 

 برگزاري 
 رئيس جلسه عنوان سخنراني   كالس

 11:05الي    10:45

 (جمعه  صبح)

A 

 لينک كالس 

New inequalities on the weighted geometric mean of 

accreative matrices through non-standard domains 

Somayeh Malekinejad 

دکتر مجید  

 اسحاقی گرجی

B 

 لينک كالس 

Decomposition of Invariant Derivations as the 

Tensor Sum Form 

Hamed Minaee Azari 

 دکتر محمد جانفدا

C 

 لينک كالس 

A new preconditioning technique for SOR algorithm for 

solving multi-linear systems 

Afsane Hasanpour 

 دکتر فائزه توتونیان

D 

 لينک كالس 

های اصلی به کاربرد تجزیه مقادیر منفرد تصادفی در تحلیل مولفه 

 های یادگیری ماشین آموزش در روش منظور افزایش سرعت

 زهرا بهروزه 

 دکتر لیال شریفان 

E 

 لينک كالس 

Perron-Frobenius theory and max-plus 

algebra on tensors 

Ali Reza Shojaeifard 

 دکتر حمید باغانی 
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 ساعت 

 برگزاري 
 رئيس جلسه عنوان سخنراني   كالس

 11:30الي    11:10

 (جمعه  صبح)

A 

 لينک كالس 

The structure of the preservers of 

SCH-Hadamard majorization 
Abbas Askarizadeh 

 دکتر یاسر علیزاده 

B 

 لينک كالس 

 بینایی ماشین در صنایع غذایی مروری بر یادگیری عمیق و 

 شکوفه خوش نظر 

دکتر اعظم  

 پورمیرزایی 

C 

 لينک كالس 

Solvable ultra-groups  

Monireh Aliabadi 

دکتر سید محمد  

 صادق نبوی ثالث

D 

 لينک كالس 

 تحلیل سلسله مراتبی در انتخاب سرویس ابری 

 امیرحسین شاه بخش رضوی
 دکتر لیال شریفان 

E 

 لينک كالس 

 استفاده از رگرسیون خطی در حل مدل طراحی شبکه دوسطحی 

 صدرا محمود 
 دکتر حمید باغانی 
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 برنامه ارائه پوسترها 
 

 

 عنوان مقاله  ارائه دهنده  كالس

B 

 لينک كالس 
 كاربردها و فرصت ها یادگيري عميق: چالش ها،   شکوفه خوش نظر 

C 

 لينک كالس 
 يها   ستم ي س  ونيانتخاب موارد آزمون رگرس تمیالگور  ي ساز  يمواز مهدی موحدیان مقدم 

 منفرد   ر یمقاد  هیبا استفاده از تجز  ينرم افزار 

D 

 لينک كالس 

Rohollah 

Parvinianzadeh 
Multiplicatively local spectral subspace 

preserving maps on Matrices 

E 
 كاربرد آن در عملکرد موسسات بانکي تحليل پوششي داده ها و   محمد رضا پارساصفت  لينک كالس 

 با رویکرد تحليل مولفه اصلي 
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کنندگان در سمیناراسامی شرکت   

 دانشگاه یا موسسه وابسته  نام خانوادگی  نام
 ن فسنجا ( رعج)  عصر لیو هنشگادا اد مندنژآر   علی
 ن نجاز هنشگادا یب اد   مجید
 ن گیال  هنشگادا صالنیا   حامد

 بهشتی شهید هنشگادا نائینی قائیآ  فضلا   علیرضا
 بهشتی شهید هنشگادا بابائی   مریم 

 بهشتی شهید هنشگادا وزهبهر   اهرز
 ن گیال  هنشگادا رپو تقی   انمهر

 ی وارسبز حکیم هنشگادا زاده جعفر   مرتضی
 بهشتی شهید هنشگادا محمدی  حاجی  ینب ز

 بهشتی شهید هنشگادا ن یارحجا  دمسعو
 ن گیال  هنشگادا سالکویه  خجسته داود  
 نشهر ایر ا، الیت و هنشگادا نظر  شخو  شکوفه

 ان تهر ر، نو مپیا هنشگادا سولی ر   انمهر
 از هوا  حدوا سالمیآزاد ا هنشگادا نضائیار   فاطمه
 ی وارسبز حکیم هنشگادا نیه اعفرز   مهدی

 ی وارسبز حکیم هنشگادا ضویر بخش هشا   میرحسینا
 ان تهر ر، نو مپیا هنشگادا ی رسوال شمس   مریم 
 ی وارسبز حکیم هنشگادا را صد   دمحمو

 قم  هنشگادا بیراسیاهگو صفری   معصومه
 ن نجاز هنشگادا ی دعبا   اهرز

 بهشتی شهید هنشگادا فضلعلی    دمحمو
 ن فسنجا ( رعج)  عصر لیو هنشگادا پر  فضل  لیال

 ن فسنجا ( رعج) عصر لیو هنشگادا لحسینی ا محسنی سیدعلیمحمد 
 بهشتی شهید هنشگادا م مقد نموحدیا   مهدی

 ی وارسبز حکیم هنشگادا ساصفترپا   ضارمحمد
 بهشتی شهید هنشگادا پرند    رشکو

 ن کرما  باهنر شهید هنشگادا کیانفر   فرنگیس
 قم  هنشگادا بوکی را گلپر عفت 
 د یز هنشگادا ندیش اخیر  هساجد

 د یز هنشگادا فاضلی  ادهشاهز   لفضلابواسید
 د یز هنشگادا ن قیادصا   عظما

 دانشگاه مازندران  ی حاجت آقائ ی میابراه رسول
 موسسه آموزش عالی کاشمر  عباسپور غالمرضا  

 دانشگاه شیراز  ی عبداله   دیفرش 
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 ن فسنجا ( رعج) عصر لیو هنشگادا ن یافش   درضایحم
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر  ی آقامحمد فائزه  

 ی وارسبز حکیم هنشگادا ی آباد  یعل  رهیمن
 ی وارسبز حکیم هنشگادا زاده یعل  اسری

 ن فسنجا ( رعج) عصر لیو هنشگادا ان ینیام مهران  
 ن فسنجا ( رعج) عصر لیو هنشگادا زاده  یعسکر  عباس  
 دانشگاه دامغان  یبخت جواد 

 ان تهر ر، نو مپیا هنشگادا ی ریبص  امیپ
 دانشگاه فردوسی مشهد  دادخواه   یعل

 تهران دانشگاه  درفشه محمدرضا  
 دانشگاه شهید باهنر کرمان  ی سرخ آباد شیراندیخ احسان  

 دانشگاه زابل  ان یعرفان   دیمج
 دانشگاه گرمسار فالح مقدم  رضا

 دانشگاه صنعتی بیرجند  استاد  یفرخ جواد 
 موسسه آموزش عالی کاشمر  ی قومنجان فاطمه  

 دانشگاه فردوسی مشهد  ی ازغند یقاسم یحاج  دهیسپ
 دانشگاه سیستان و بلوچستان  ی زکیحسن پور کار افسانه  
 دانشگاه فردوسی مشهد  حجازیان  شیرین 

 موسسه آموزش عالی کاشمر  ینیحس ی نیحس نیام
 دانشگاه آزاد کرمانشاه  ینیحس   قهیصد

 دانشگاه مازندران  زاده نیحس روجا 
 دانشگاه صنعتی بیرجند  زدخواه یا   یمحمدمهد

 ن فسنجا ( رعج) عصر لیو هنشگادا ی کرم   یمهد
 دانشگاه خلیج فارس  ی میکر   دیسع

 دانشگاه شهید باهنر کرمان  ییخالو فاطمه  
 دانشگاه خلیج فارس  ی دهدز یخسرو   یسیع

 ان تهر ر، نو مپیا هنشگادا نژاد یملک   هیسم
 دانشگاه صنعتی اصفهان  ی منجگان محمود  دیس 
 مشهد  یدانشگاه فردوس  حامد  یآذر ینائیم

 ی وارسبز حکیم هنشگادا یمقدس  غالمرضا  
 دانشگاه علوم پزشکی اهواز زاده  یمحمد تق محمد جواد  

 دانشگاه سیستان و بلوچستان  مجرب    م ی مر
 ی سبزوار میدانشگاه حک یمالئ زهره
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آن کاربردهای و جبرخطی سمینار یازدهمین سخنرانی های چکیده ٣

زوج حل برای بلوکی گاوس-سایدل فوق تخفیف تکراری روش
کسری مکان غیرخطی شرودینگر معادالت

تقی پور١ مهران و سالکویه١ خجسته داود ، * اصالنی١ حامد

ایران رشت، گیالن، دانشگاه ریاضی، علوم ١دانشکده

غیرخطی شرودینگر معادالت زوج گسسته سازی از حاصل دستگاه مقاله، این در چکیده:
سازی، گسسته از حاصل دستگاه ضرایب ماتریس می شود. گرفته نظر در کسری مکان
ماتریس یک و توپلیتز ماتریس از حقیقی قسمت است. موهومی و حقیقی بخش دو شامل
به موسوم کارا، روش یک می گردد. تشکیل همانی ماتریس  از موهومی قسمت و قطری
شد. خواهد گرفته بکار حاصل، دستگاه حل برای بلوکی گاوس-سایدل فوق تخفیف روش
ماتریس-در-بردار ضرب دو شامل تنها که است این شده، ارائه روش اهمیت حائز نکته
بود. خواهد اندک بسیار حافظه فضای اشغال میزان و محاسبات حجم بنابراین، می باشد.
مثال یک نهایت، در می شود. ارائه فوق تخفیف بهینه پارامتر محاسبه و همگرایی ادامه، در

شد. خواهد عرضه نظر مورد روش کارایی برای عددی

فوق تخفیف روش توپلیتز، ماتریس فضایی، کسری شرودینگر معادالت کلیدی: واژه های
همگرایی. بلوکی، گاوس-سایدل

١٧:٣۵-١٧:١۵ پنج شنبه، زمان:
https://vmeet.hsu.ac.ir/sla١/ کالس:

hamedaslani525@gmail.com ایمیل: آدرس *سخنران.
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آن کاربردهای و جبرخطی سمینار یازدهمین سخنرانی های چکیده ۴

متعامد هسته محاسبه در نیستروم کم-رتبه تقریب کاربرد
کووید-١٩ زودهنگام تشخیص دقت افزایش جهت لژاندر

١ پرند کورش ،*١ نائینی آقائی افضل علیرضا

ایران تهران، بهشتی، شهید دانشگاه ریاضی، دانشکده کامپیوتر، و داده ها علوم گروه ١

شده تبدیل یکم و بیست قرن چالش های بزرگ ترین از یکی به کووید-١٩ همه گیری چکیده:
عالئم این شباهت می باشد. نفس تنگی و سرفه تب، شامل بیماری، این رایج عالئم است.
سلب متخصصان از را کووید-١٩ کم هزینه و سریع تشخیص امکان فصلی، آنفوالنزای به
کووید-١٩ به مبتال افراد دسته بندی جهت هوشمند الگوریتم یک پژوهش این در است. کرده
متعامد چندجمله ای های کاربرد ابتدا منظور، این برای می شود. ارائه مشکوک افراد میان از
تقریب از محاسباتی، پیچیدگی های بر غلبه جهت سپس و شده بررسی هسته توابع عنوان به
گرادیان دسته بند کمک به پایان در می کنیم. استفاده منفرد مقادیر تجزیه و نیستروم کم-رتبه
بیانگر حاصله نتایج کرد. خواهیم ارائه بیماری تشخیص جهت بالدرنگ مدل یک کاهشی،

می باشد. شده ارائه الگوریتم درصدی ٩٨ دقت

یادگیری متعامد، چندجمله ای های منفرد، مقادیر تجزیه کووید-١٩، کلیدی: واژه های
مصنوعی هوش ماشین،

١٢:١۵-١١:۵۵ پنج شنبه، زمان:
https://vroom.hsu.ac.ir/sla۴/ کالس:

alirezaafzalaghaei@gmail.com ایمیل: آدرس *سخنران.
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آن کاربردهای و جبرخطی سمینار یازدهمین سخنرانی های چکیده ۵

برای پیچشی عصبی شبکه در منفرد مقادیر تجزیه از استفاده
مغزی تومور تشخیص در دقت بهبود
پرند١ کورش و حاجی محمدی١ زینب ، بابائی١* مریم

ایران تهران، بهشتی، شهید دانشگاه ریاضی، دانشکده کامپیوتر، و داده علوم ١گروه

در بی رویه رشد دهنده ی نشان که است سلول هایی از شده تشکیل مغزی تومور چکیده:
و درمان نوع انتخاب در مغزي تومور ناحيه موقع به و دقيق آشکارسازي می باشند. مغز
ام آرآی تصاویر حال عین در دارد. بسزایی تاثير درمان طول در بيماري روند کردن دنبال
بهتر تشخیص در می تواند موجود نویزهای بردن بین از هستند. همراه نویزهایی با مغزی
از استفاده با شده است سعی پژوهش این در باشد. داشته بسزایی تاثیر مغزی تومورهای
را تصاویر در موجور های نویز منفرد، مقادیر از مشخصی تعداد انتخاب و ویژه مقادیر تجزیه
بپردازیم. تصاویر در تومور تشخیص به عمیق عصبی شبکه از استفاده با سپس و داده کاهش
بدست دقت کمتر نویز مقادیر با تصاویر از استفاده که مي دهند نشان ها پياده سازي نتايج

می دهد. افزایش را عصبی های شبکه در آمده

مغز. ام آرآی مغزی، تومور مصنوعی، عصبی شبکه منفرد، مقادیر تجزیه کلیدی: واژه های

١٠:۴١٠:٢٠-٠ جمعه، زمان:
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آن کاربردهای و جبرخطی سمینار یازدهمین سخنرانی های چکیده ۶

اصلی مولفه های تحلیل در تصادفی منفرد مقادیر تجزیه کاربرد
ماشین یادگیری روش های در آموزش سرعت افزایش منظور به

١ نائینی آقائی افضل علیرضا و ٢ حجاریان مسعود ،*١ بهروزه زهرا
ایران تهران، بهشتی، شهید دانشگاه ریاضی، دانشکده کامپیوتر، و ها داده علوم گروه ١

ایران تهران، بهشتی، شهید دانشگاه ریاضی، دانشکده ریاضی، علوم گروه ٢

ریاضیاتی مدل یک مسئله، داده مجموعه اساس بر ماشین یادگیری الگوریتم های چکیده:
ابعاد افزایش می پردازند. جدید داده های پیش بینی به مدل، آموزش از پس و کرده ایجاد
اصلی مولفه های تحلیل است. کرده مواجه مشکالتی با را مدل ها این یادگیری داده، مجموعه
با منفرد مقادیر تجزیه اساس بر الگوریتم این می باشد. مشکل این رفع راهکارهای از یکی
محاسبه می کند. ارائه مسئله اصلی فضای از تقریب یک داده مجموعه ویژگی های ترکیب
معرفی از پس تحقیق این در است. مشکالتی دارای خود باال ابعاد با مسائل در تجزیه این
یادگیری سرعت افزایش در الگوریتم این کاربردهای بررسی به تصادفی منفرد مقادیر تجزیه

می پردازیم. شده شناخته داده مجموعه چند در پشتیبان بردار ماشین مدل

تصادفی، منفرد مقادیر تجزیه اصلی، مولفه های تحلیل ماشین، یادگیری کلیدی: واژه های
پشتیبان. بردار ماشین

١١:٠۵-١٠:۴۵ جمعه، زمان:
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آن کاربردهای و جبرخطی سمینار یازدهمین سخنرانی های چکیده ٧

غذایی صنایع در ماشین بینایی و عمیق یادگیری بر مروری

* خوش نظر شکوفه

ایران ایرانشهر، والیت، دانشگاه کامپیوتر، علوم بخش

فرآیند غذایی مواد کیفیت تضمین است. جامعه برای مهم موضوع یک غذا کیفیت چکیده:
شود. واقع توجه مورد باید مصرف و سازی آماده فرآوری، مراحل تمام و است پیچیده ای
استفاده مورد غذایی مواد فرآوری جنبه های تمام در گسترده به طور ماشین بینایی امروزه
بهبود در صنایع به زیادی کمک می تواند ماشین بینایی توسعه نتیجه، در است. گرفته قرار
ماشینی یادگیری از می تواند تصویر پردازش عین حال، در کند. غذایی مواد فرآوری کارایی
سیستم کند. استفاده غذا کیفیت و نوع موثر شناسایی برای عمیق یادگیری مدل های و
معیوب نقاط محل شناسایی غذایی، مواد درجه بندی مانند وظایفی می تواند ماشین بینایی
و سنتی ماشین یادگیری روش های بر مروری مقاله، این در کند. برطرف را ناخالصی ها و
مواد پردازش زمینه در می توانند که ماشین بینایی تکنیک های همچنین و عمیق یادگیری
آینده روندهای و فعلی چالش های و رویکردها همچنین می کنیم. ارائه شوند، اعمال غذایی

می دهیم. ارائه را

ماشین، یادگیری تصویر، پردازش ماشین، بینایی غذایی، مواد فرآوری کلیدی: واژه های
عمیق. یادگیری

١١:١٠-١١:٣٠ جمعه، زمان:
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آن کاربردهای و جبرخطی سمینار یازدهمین سخنرانی های چکیده ٨

کدگذاری تکین، مقدار تجزیه از استفاده با تصویر فشردهسازی
پایینگذر فیلتر و بلوک کردن کوتاه

١ صادقیان اعظم و ١ شاهزادهفاضلی ابوالفضل سید ،*١ خیراندیش ساجده
ایران یزد، یزد، دانشگاه کامپیوتر، علوم گروه ١

اهمیت اطالعات فشردهسازی به نیاز اطالعات، عظیم حجم بهدلیل امروز دنیای در چکیده:
که باشد بهگونهای باید فشردهسازی تصویر، فشردهسازی بحث در است. کرده پیدا بیشتری
ازجمله بلوک، کردن کوتاه کدگذاری و تکین مقدار تجزیه نشود. کیفیت افت دچار تصویر
روش دو این توسط مقاله این در که هستند بااتالف بهصورت تصویر فشردهسازی روشهای
بهروی پایینگذر فیلتر نهایت در و میشود فشرده تصویر روش، دو این ترکیب همچنین و
کیفیت بهبود در پایینگذر فیلتر که میدهد نشان نتایج میشود. اعمال فشردهشده تصویر

دهد. کاهش را فشردهشده تصویر خطای میزان میتواند و است مؤثر فشردهشده تصاویر

کدگذاری پایینگذر، فیلتر بااتالف، تصویر فشردهسازی تکین، مقدار تجزیه کلیدی: واژه های
بلوک. کوتاهکردن
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آن کاربردهای و جبرخطی سمینار یازدهمین سخنرانی های چکیده ٩

مختلط یافته ساختار ماتریس های معکوس
* رضائیان فاطمه

ایران اهواز، اهواز، واحد اسالمی آزاد دانشگاه

ریاضیدانان مختلف، علوم در آن فراوان کاربردهای و خاص ساختار با ماتریس هایی چکیده:
از را آن ها معکوس تا نموده الگوریتم هایی ارائه به مایل را علوم سایر نظران صاحب و
بعضی معکوس تا می دهیم ارائه را الگوریتمی مقاله این در نمایند. محاسبه متعدد روش های

نماییم. محاسبه را نامتقارن یافته ی ساختار ماتریس های از

نامتقارن. ماتریس های معکوس، یافته، ساختار ماتریس های کلیدی: واژه های

١۵:١۵-١۴:۵۵ پنج شنبه، زمان:
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آن کاربردهای و جبرخطی سمینار یازدهمین سخنرانی های چکیده ١٠

ابری سرویس انتخاب در مراتبی سلسله تحلیل

جعفرزاده١ مرتضی رضوی١*، بخش شاه امیرحسین

ایران سبزوار، سبزواری، حکیم دانشگاه کامپیوتر، علوم و ریاضی دانشکده ١

تصمیم گیری منظور به که است معیاره چند های روش از یکی مراتبی سلسله تحلیل چکیده:
هایی شاخص به توجه با تصمیم، متعدد گزینه های میان از گزینه چند یا یک بین انتخاب و
مورد ابری سرویس های انتخاب جمله از مختلف در                 مسائل کند می تعیین گیرنده تصمیم که
مقایسه                                              هایی ابری                               ، سرویس های ویژگی های اساس بر مقاله این در گیرد. می قرار استفاده
شاخص از استفاده با و گرفتهمی پذیرید صورت شاخص هر اساس بر مختلف، گزینه های بین
در می گردد. انتخاب ابری سرویس بهترین تصمیم، گزینه های بین مقایسه انجام با و تصمیم
که خدمات گیری اندازه شاخص از مختلف ابری سرویس های مقایسه برای پژوهش، این

است. شده استفاده می شود، تعین ابری سرویس های مشترک ویژگی های اساس بر

معیاره. چند سازی بهینه مساله اشیاء، اینترنت مصنوعی، هوش کلیدی: واژه های

١١:١٠-١١:٣٠ جمعه، زمان:
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آن کاربردهای و جبرخطی سمینار یازدهمین سخنرانی های چکیده ١١

نواری ماتریس های معکوس
رسولی٢ مهران ،* سوالری١ شمس مریم

ایران تهران، پیام نور، دانشگاه ریاضی، گروه علوم، دانشکده

می دهیم. ارائه نواری ماتریس های معکوس یافتن برای الگوریتمی مقاله، این در چکیده:
محاسبه برای را فرمول هایی و روابط LU دولیتل روش با ماتریس کردن تجزیه با ابتدا
می کنیم. ارائه روابط این از استفاده با را الگوریتم آخر در و آورده به دست ماتریس معکوس
معکوس با مقایسه در الگوریتم کارایی اثبات برای عددی مثال و محاسبات هزینه پایان، در

کنیم. می بیان متلب افزار نرم در معمولی

نواری. ماتریس ،LU تجزیه الگوریتم، معکوس، ماتریس کلیدی: واژه های
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شبکه طراحی مدل حل در خطی رگرسیون از استفاده
دوسطحی

زعفرانیه١ مهدی صدرا١*، محمود

ایران سبزوار، سبزواری، حکیم دانشگاه کامپیوتر، علوم و ریاضی دانشکده ١

اما باشد. می جدید خیابانهای احداث شهری، ترافیک کنترل های راه جمله از چکیده:
خیابان چندین ازمیان که سوال این پاسخ همواره بودجه، همیشگی محدودیت به توجه با
معابر ترافیکی بار کاهش در را اثر بیشترین تا شود انتخاب موارد کدام احداث، برای کاندیدا
” گسسته نقل و حمل شبکه ”طراحی مساله مساله، این است. حیاتی بسیار باشد، داشته
می معرفی سطحی دو مساله یک مقاله این در شود. می نامیده (DNDP) اختصار به یا
است. نقل و حمل شبکه یک در احداث برای جدید یالهای بهینه انتخاب آن هدف که شود
استفاده دوسطحی مساله این حل برای شده نظارت ماشین یادگیری ترکیبی روش یک از
شبکه سازی آماده برای است. شده سازی پیاده پایتون محیط در عددی مثالهای است. شده

ایم. برده بهره آن AequilibraE پالگین و QGIS افزار نرم از شهری

مساله دوسطحی، ریزی برنامه گسسته، نقل و حمل شبکه طراحی مساله کلیدی: واژه های
شده. نظارت ماشین یادگیری خطی، رگرسیون ترافیک، تخصیص
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مقادیر تجزیه و قابک تبدیل از استفاده با تصویر پنهان نگاری
دوقطری تکین

سیاهگورابی١* صفری معصومه رابوکی١، گلپر عفت

ایران قم، قم، دانشگاه ریاضی، گروه ١

اطالعات کردن مخفی برای تحقیقاتی مهم زمینه های از آن آنالیز و پنهان نگاری چکیده:
طرح مقاله این در می کنیم. پنهان میزبان تصویر یک در را رمز تصویر آن در که است،
کنیم. می بیان را دوقطری تکین مقادیر و قابک تبدیل از استفاده با تصویر پنهان نگاری
این در درنتیجه می باشند. قابک تبدیل مزایای جمله از ثبات و پایداری کامل، بازسازی
آوردن بدست و میزبان تصویر تجزیه برای مناسب تبدیل یک به عنوان قابک تبدیل از مقاله
قابک ضرایب تکین مقادیر در رمز تصویر یا محرمانه اطالعات است. شده استفاده ضرایب
بودن اثربخش برای گوناگونی ارزیابی های می آید. بدست پوششی تصویر و می شوند پنهان
غیرقابل و دارند مناسبی کیفیت رمز تصاویر می دهد نشان که گرفته است صورت طرح این

هستند. تشخیص

قطری، تکین مقادیر دوقطری، تکین مقادیر شده، پنهان نگاری تصویر کلیدی: واژه های
موجک. تبدیل قابک، تبدیل
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یک جواب محاسبه برای تکراری روش یک ارائه و سازی ایده
ثابت نقطه تکرار روش بر مبتنی مقید خطی دستگاه

عبادی١ زهرا ، ادیب١* مجید

ایران زنجان، زنجان، دانشگاه ریاضی، گروه علوم، دانشکده ١

در آن  وسیع کاربرد دلیل به ریاضیات، مباحث اساسی ترین و مهم ترین از یکی چکیده:
دلیل همین به هستند. خطی معادالت دستگاه دیگر، علوم حتی و ریاضی شاخه های اکثر
متوقف زمینه این در تنها نه را خود مطالعات پژوهش گران و محققان تاکنون دیرباز از
کاربردی تر و کاراتر الگوریتم های ارائه هدف با پژوهش ها این گونه همچنان بلکه نکرده اند
حل برای تکراری روش  یک ثابت نقطه تکرار روش مبنای بر مقاله این در دارد. ادامه
و می دهیم تعمیم نیز مقید خطی معادالت دستگاه  به را آن و معرفی خطی معادالت دستگاه

می کنیم. بیان نیز را آن همگرایی کافی و الزم شرایط

ثابت. نقطه تکرار روش  خطی، معادالت دستگاه کلیدی: واژه های
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Mn(B) مجموعه ی ویژگی های از برخی

آرمندنژاد١ علی فضل پر١*، لیال

ایران رفسنجان، رفسنجان، (عج) ولی عصر دانشگاه ریاضی، گروه ١

B = {٠, ١} دیگر عبارت به باشد. دوتایی بولی نیم حلقه ی B کنید فرض چکیده:
حقیقی اعداد مشابه آن در ضرب و جمع عملیات سایر و ١ + ١ = ١ که به طوری
به طوری دهد نشان را n× n ماتریس های همه ی مجموعه ی Mn(B) کنیم فرض است.
به متعلق معکوس پذیر ماتریس های مقاله، این در باشد. B به متعلق آن درایه های که

می کنیم. معرفی و شناسایی را Mn(B)

معکوس پذیر. ماتریس های بولی، نیم حلقه ی کلیدی: واژه های
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DGMRES روش های ای جمله چند بررسی

* کیانفر فرنگیس

ایران کرمان، کرمان، باهنر شهید دانشگاه کاربردی، ریاضی بخش

روش Ax = b منفرد خطی دستگاه جواب پیداکردن برای رایج ازروشهای یکی چکیده:
فرایندمتعامدسازی براساس روش این . DGMRESاست نیمال می مانده درازین تکراری
سازگاریا منفرد خطی سیستم یک درازین معکوس جواب آوردن بدست برای آرنولدی
مقاله این در روش این ال ایده ایهای جمله وچند مانده ایهای جمله چند ناسازگاراست.
نرم برای کرانهایی توان می ایها جمله چند این نرم از استفاده با گیرد. می قرار بررسی مورد

آورد. بدست مانده باقی بردار

می مانده روش ، درازین معکوس ریتز، مقادیرهارمونیک مقادیرریتز، کلیدی: واژه های
درازین. نیمال
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مارکویتز درمدل بهینه و مماس پرتفوی
* الحسینی محسنی محمد علی سید

ایران رفسنجان، رفسنجان، عصر(عج) ولی دانشگاه کامپیوتر، و ریاضی علوم دانشکده

را پرتفوی سازی بهینه توانسته که است ریاضی مدل های جمله از مارکوویتز مدل چکیده:
پرتفوی پرتفوی، واریانس حداقل درحاالت را مدل این نقش اینجا در دهد. تاثیر تحت
مارکوویتز مدل بکارگیری با ضمنا داد. خواهیم قرار بررسی مورد بهینه پرتفوی مماس،
می بدست را انتظار مورد پرتفوی بازدهی نرخ و کارآمد مرزهای برای میانگین فرمول

 آوریم.

بهینه. پرتفوی مماس، پرتفوی مارکوویتز، مدل الگرانژ، ضرائب کلیدی: واژه های
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آن کاربردهای و جبرخطی سمینار یازدهمین پوسترهای چکیده ١٩

بانکی موسسات عملکرد در آن کاربرد و ها داده پوششی تحليل
اصلی مولفه تحلیل رویکرد با

زعفرانیه١ مهدی ،*١ پارساصفت محمدرضا

ایران سبزوار، سبزواری، حکیم دانشگاه کامپیوتر، علوم و ریاضی دانشکده ١

المللی بین دلیل به که هستند کشوری هر در مالی شرکتهای مهمترین ازجمله بانکها چکیده:
برای اند. یافته گسترش گذشته دهه دو طی سرعت به جهانی، بانکداری آزادسازی و شدن
برای دانشگاهی پژوهشگران و بانکها مسئوالن از بسیاری رقابتی، محیط این با مقابله
جهت مناسب های روش جمله از اند. کرده تالش بانکها عملکرد بهبود جهت راههایی یافتن
پژوهش این در باشد. می ها داده پوششی تحلیل روش از استفاده ها بانک عملکرد ارزیابی
آنکه علت به است. گرفته قرار بررسی مورد کشور شرق منطقه در شهر بانک شعبه ١٨
شعب عملکرد ارزیابی کیفیت کاهش باعث خروجی و ورودی های متغییر تعداد افزایش
گردیده استفاده خروجی و ورودی های متغییر تعداد کاهش برای PCA روش از گردد، می
مرحله ایی دو روش و داده ها پوششی تحلیل مختلف مدل های توسط ها داده سپس است.

است. گرفته قرار ارزیابی مورد

ها. بانک شعب کارآمدی اصلی، مولفه تحلیل ها، داده پوششی تحلیل کلیدی: واژه های
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ها فرصت و کاربردها ها، چالش عمیق: یادگیری
* خوش نظر شکوفه

ایران ایرانشهر، والیت، دانشگاه کامپیوتر، علوم بخش

به شدن نزدیک تر آن هدف که است ماشین یادگیری از شاخه ای عمیق، یادگیری چکیده:
،اوال می دهد. شرح را عمیق یادگیری روش های عمدتاً مقاله این است. مصنوعی هوش
ساختاری، اصل ثانیاً، می کند. معرفی را عمیق یادگیری فعلی وضعیت و جهانی توسعه
شبکه پشته ای، خودکار رمزگذار مانند عمیق، یادگیری کالسیک مدل های انواع و ویژگی ها
کاربردهای و پیشرفت ها آخرین ثالثاً، می کند. توصیف را عمیق بولتزمن ماشین عمیق، باور
زبان پردازش ماشین، بینایی گفتار، پردازش مانند زمینه ها از بسیاری در را عمیق یادگیری
جهت گیری های و مسائل چالش ها، نهایت، در می دهد. ارائه پزشکی کاربردهای و طبیعی

می کند. مطرح را عمیق یادگیری آینده تحقیقاتی

ماشین عمیق، باور شبکه های پشته ای، خودکار رمزگذار عمیق، یادگیری کلیدی: واژه های
فرصت ها. و کاربردها عمیق، بولتزمن
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سیستم رگرسیون آزمون موارد انتخاب الگوریتم سازی موازی
منفرد مقادیر تجزیه از استفاده با افزاری نرم های

فضلعلی١ محمود مقدم١*، موحدیان مهدی

ایران تهران، بهشتی، شهید دانشگاه ریاضی، دانشکده کامپیوتر، علوم گروه ١

است ممکن سیستم قسمت یک در تغییر افزاری نرم سیستم یک توسعه هنگام چکیده:
متاثر های بخش این شود. سیستم دیگر های بخش در ناخواسته تغییرات ایحاد به منجر
مقابله جهت رگرسیون آزمون از بنابراین کند، اختالل دچار را سیستم عملکرد است ممکن
تا برآمده ها بخش این مجدد سنجش درصدد آزمون این شود. می استفاده اختالالت این با
مشکلی کار مجدد آزمون جهت ها بخش این تشخیص اما کند، جلوگیری اختالالت این از
خود افزاری نرم سیستم تغییرات بندی خوشه کمک به که است این بر ما تالش است.
بخش این تشخیص برای بتوان ، منفرد مقادیر تجزیه کمک به سیستم سازنده توابع براساس
افزایش جهت به نمود. استفاده آزمون، مجدد انجام جهت جدید، تغییر یک طی در ها
تا گرفت صورت مشترک حافظه های سیستم روی موازی صورت به ما محاسبات کارایی،

نمود. دریافت بهینه پاسخی بتوان ، افزاری نرم های سیستم مقیاس افزایش با

آزمون موارد کاهش ، رگرسیون افزاری نرم آزمون ، منفرد مقادیر تجزیه کلیدی: واژه های
آزمون. موارد موازی بندی خوشه ، موازی
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A new method for low rank tensor
completion by fast tri-factorization

Rasoul Ebrahimi1∗, Ali Tavakoli1 and Ali Reza Shojaeifard2

1Department of Mathematics, Faculty of Mathematical Sciences, University

of Mazandaran, Iran.

2Department of Mathematics and Statistics, Faculty and Institute of Basic

Sciences, Imam Hossein Comprehensive University, Tehran, Iran.

Abstract: One of the new methods of data recovery is the tensor com-
pletion problem. Since most of the data such as images and videos and
numerical data are in the form of tensors, tensor completion methods
for information recovery are of great importance and attractiveness in
this field. The purpose of low-rank tensor completion is to recover lost
information so that the tensor rank is minimized. So far, various meth-
ods have been proposed to solve the tensor completion problem, among
which methods based on the nuclear norm are of particular importance
due to their convexity. However, methods based on nuclear norm have
a high computational complexity, since the calculation of the singular
value decomposition in each iteration of the algorithm is needed. For
this reason, in order to reduce the computational cost and increase the
convergence speed of the answer, the fast tri-factorization method of
matrix completion cen be used. In this work, we generalize the fast
tri-factorization method of matrix completion to the high order arrays.

Keywords: Matrix Completion, Tensor Completion, Image Recovery,
Optimization Problems

Time: Thursday, 11:55-12:15
Room: https://vroom.hsu.ac.ir/sla3/

∗Speaker. Email address: ras.ebrahimi@gmail.com

https://vroom.hsu.ac.ir/sla3/
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Three-term-tensor Sylvester method for a
class of third order tensor linear equations

Mohammad Mahdi Izadkhah∗

Department of Computer Science, Faculty of Computer and Industrial

Engineering, Birjand University of Technology, Birjand, Iran.

Abstract: In this paper, we present a direct dense method called three-
-term-tensor Sylvester, to obtain the solution to a class of third order
tensor linear equations. The proposed method investigate process of
solution without the explicit use of Kronecker form that is desirable
for low rank tensor equations. Numerical experiments illustrate the
properties of the considered algorithm.

Keywords: Tensors, Schur decomposition, Generalized Sylvester ma-
trix equation.

Time: Friday, 10:20-10:40
Room: https://vroom.hsu.ac.ir/sla3/

∗Speaker. Email address: izadkhah@birjandut.ac.ir

https://vroom.hsu.ac.ir/sla3/
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Convergence region of the generalized
accelerated overrelaxation method for

double saddle point problems

Mohammad Mahdi Izadkhah∗

Department of Computer Science, Faculty of Computer and Industrial

Engineering, Birjand University of Technology, Birjand, Iran.

Abstract: This paper is devoted to the generalize accelerated over-
relaxation iterative method for solving a class of double saddle point
problems. Also, we study convergence region of the proposed method
and then some numerical results are given to demonstrate the efficiency
of the presented method.

Keywords: AOR iterative method, Saddle point problem, convergence
analysis.

Time: Thursday, 16:50-17:10
Room: https://vmeet.hsu.ac.ir/sla1/

∗Speaker. Email address: izadkhah@birjandut.ac.ir

https://vmeet.hsu.ac.ir/sla1/
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An accelerated approach for low rank
tensor completion

Faezeh Aghamohammadi1∗, Fatemeh Shakeri2

1,2Department of Applied Mathematics, Faculty of Mathematics and

Computer Sciences, Amirkabir University of Technology (Tehran

Polytechnic), Tehran, Iran.

Abstract: Tensor completion problem, which is a generalization of the
matrix completion problem, is recovering the missing data of a tensor.
In many algorithms proposed to complete the tensor, to achieve the
answer, the method is executed on all unfolds related to tensor modes.
Hence, if a tensor has N modes, each iteration of the algorithm contains
N sub-problems, which is equivalent to solving N matrix completion
problems. In this paper, to overcome the computational complexity
caused by applying the algorithm to each dimension of the tensor, we
present an idea in which the problem is implemented on only one tensor
unfolding, so its computational complexity decreases in each iteration.

Keywords: Tensor completion problem, n-rank, Computational com-
plexity.

Time: Friday, 9:55-10:15
Room: https://vmeet.hsu.ac.ir/sal5/

∗Speaker. Email address: yas1365@aut.ac.ir

https://vmeet.hsu.ac.ir/sal5/
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A note on generalized Jordan derivations
of triangular rings

Javad Bakhti1∗ , Gholamreza Abbaspour1 and Amin Hosseini2

1School of Mathematics, University of Damghan, Damghan, Iran,

2 Departmant of mathematics, Kashmar Higher Education Institute,

Kashmar, Iran.

Abstract: In this talk first of all we reveiw some results concerning
(generalized) Jordan derivations on triangular ring. Then under some
conditions we shall prove that every generalized Jordan derivation as-
sociate with Hochschild 2-cocycle α on a triangular ring is a generalized
derivation associate with Hochschild 2-cocycle α.

Keywords: Generalized derivation, Generalized Jordan derivation, Hochschild
2-cocycle, Triangular ring.

Time: Thursday, 17:15-17:35
Room: https://vroom.hsu.ac.ir/sla3/

∗Speaker. Email address: mathbakhti1352@gmail.com

https://vroom.hsu.ac.ir/sla3/
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K− uniformly Rotund Banach spaces

Payam Basiri1∗, Zohreh normohamadi2

1Payame Noor University, Department of Mathemathics, Tehran, Iran,

2Bu-Ali Sina University, Department of Mathemathics, Hamedan , Iran.

Abstract: In this paper we obtain some of the basic geometric prop-
erties of K−UR spaces. Our purpose is to study the extent to which
Banach space properties can be obtained by requiring a uniform be-
havior for all n−dimensional subspaces for some fixed n ≥ 2.

Keywords: K-uniformly rotund space, Modulus of K-rotundity, Ba-
nach space, Volume of k + 1 vectors.

Time: Thursday, 16:50-17:10
Room: https://vmeet.hsu.ac.ir/sla2/

∗Speaker. Email address: payambaissiri@pnu.ac.ir

https://vmeet.hsu.ac.ir/sla2/


The 11th Seminar on Linear Algebra and its Applications 11

Numerical ranges of even-order tensor

Mehri Pakmanesh1∗, Hamid Reza Afshin1

1Department of Mathematics, Vali-e-Asr University of Rafsanjan,

Rafsanjan, Iran.

Abstract: In this paper, the numerical range of an even-order tensor
is defined using the norm of its square matrix unfolding. The basic
properties of the numerical range of a matrix, such as compactness and
convexity, are proved to hold for the numerical range of an even-order
tensor. Also, we introduce normal tensors based on the contraction
product. According to the Tucker decomposition, we get the numer-
ical range of a normal tensor. Next, we introduce the singular-value
decomposition (SVD) of an even-order tensor. Using this decomposi-
tion, we obtain the numerical range of such a tensor.

Keywords: Normal tensors, Numerical range, Toeplitz tensor, Unfold-
ing operators, SVD decomposition, Even-order tensor.

Time: Thursday, 17:15-17:35
Room: https://vmeet.hsu.ac.ir/sla2/

∗Speaker. Email address: pakmanesh.yaho@gmail.com

https://vmeet.hsu.ac.ir/sla2/
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A note on Maps preserving the local
spectral subspace of skew-product of

operators

Rohollah Parvinianzadeh∗

Department of Mathematics, University of Yasouj, Yasouj, Iran.

Abstract: Let B(H) be the algebra of all bounded linear operators
on infinite-dimensional complex Hilbert space H. For T ∈ B(H) and
λ ∈ C, let HT ({λ}) denotes the local spectral subspace of T associated
with {λ}. We show that if an additive map φ : B(H) −→ B(H) has a
range containing all operators of rank at most two and satisfies

Hφ(T )φ(S)∗({λ}) = HTS∗({λ})

for all T, S ∈ B(H) and λ ∈ C, then there exist two unitary operators
U and V in B(H) such that φ(T ) = UTV ∗ for all T ∈ B(H). Also, we
obtain some interesting results in this direction.

Keywords: Local spectrum, Local spectral subspace, Nonlinear pre-
servers, Rank-one operators.

Time: Friday, 9:55-10:15
Room: https://vmeet.hsu.ac.ir/sla2/

∗Speaker. Email address: r.parvinian@yu.ac.ir

https://vmeet.hsu.ac.ir/sla2/
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On reduced minimum modulus preservers

Sepideh Haji Ghasemi1∗, Shirin Hejazian2

1,2Department of Pure Mathematics, Ferdowsi University of Mashhad,

Mashhad, Iran.

Abstract: Suppose γ(·) denotes the reduced minimum modulus in a
Banach algebra. We show that a continuous surjective linear map from
a unital Banach algebraA onto a C∗-algebra B satisfying γ(φ(a)φ(b)) =
γ(ab) (a, b ∈ A), makes A to be a C∗-algebra ∗-isomorphic to B
up to multiplication by a central invertible element. If B(H) is the
C∗-algebra of all bounded linear operators on a Hilbert space H, we
characterize surjective maps φ on B(H) (with no linearity and continu-
ity assumption) preserving the reduced minimum modulus of operator
products.

Keywords: Reduced minimum modulus, Preserver maps, Operators
on a Hilbert space.

Time: Thursday, 15:20-15:40
Room: https://vmeet.hsu.ac.ir/sla2/

∗Speaker. Email address: sepide68ghasemi@gmail.com

https://vmeet.hsu.ac.ir/sla2/
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A new preconditioning technique for SOR
algorithm for solving multi-linear systems

Afsaneh Hasanpour1, Maryam Mojarrab1∗

1Department of Mathematics, University of Sistan and Baluchestan,

Zahedan, Iran.

Abstract: Preconditioning techniques are useful procedures in increas-
ing the rate of convergence of iterative methods and in some cases
in eliminating possible stagnation in solving multi-linear systems with
nonsingular M-tensors. In this paper, we propose a novel precondi-
tioner obtained by minimizing the norm of the iteration tensor. We
also consider a preconditioned SOR iterative method for solving ten-
sor equations whose coefficient tensor is an M-tensor. Numerical ex-
amples, and comparison results are given to show the efciency of the
preconditioner.

Keywords: Preconditioner, Multi-linear systems,M-tensor, SORmethod.

Time: Friday, 10:45-11:05
Room: https://vroom.hsu.ac.ir/sla3/

∗Speaker. Email address: ma mojarrab@math.usb.ac.ir

https://vroom.hsu.ac.ir/sla3/
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Maps preserving the λ-Lie product of
operators

Roja Hosseinzadeh∗

Department of Mathematics, Faculty of Mathematical Sciences, University

of Mazandaran, P. O. Box 47416-1468, Babolsar, Iran.

Abstract: Let A be a standard operator algebra on a Banach space X
with dimX ≥ 2. In this paper, we characterize the forms of additive
maps on A which strongly preserve the square zero of λ-Lie product of
operators, i.e., if ϕ : A −→ A is an additive map which satisfies

[A,B]2λ = 0 ⇒ [ϕ(A), B]2λ = 0,

for every A,B ∈ A and for a scalar number λ with λ ̸= −1, then it is
shown that there exists a function σ : A → C such that ϕ(A) = σ(A)A,
for every A ∈ A.

Keywords: Preserver problem, Standard operator algebra, λ-Lie prod-
uct, Lie product.

Time: Thursday, 16:50-17:10
Room: https://vroom.hsu.ac.ir/sla3/

∗Speaker. Email address: ro.hosseinzadeh@umz.ac.ir

https://vroom.hsu.ac.ir/sla3/
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g-Fusion Frames in Hilbert Spaces

Sedigheh Hosseini∗

Department of Mathematics, Kermanshah Branch, Islamic Azad

University, Kermanshah, Iran.

Abstract: In this paper, we investigate the notion of g-fusion frames
in Hilbert spaces. Then, we present sufficient conditions for g-fusion
frames in terms of g-frames in Hilbert spaces. We extend some of
the recent results of standard g-frames and fusion frames to g-fusion
frames.

Keywords: Hilbert space, Frame, Generalized Frames,G-fusion Frame.

Time: Thursday, 16:25-16:45
Room: https://vmeet.hsu.ac.ir/sla2/

∗Speaker. Email address: rsana7238@gmail.com

https://vmeet.hsu.ac.ir/sla2/
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Decomposability of multivariate
majorization

Fatemeh Khalooei∗

Department of Pure Mathematics, Faculty of Mathematics and Computer,

Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran

Abstract: Let x, y ∈ Rn. We use the notation x ≺ y when x is mul-
tivariate majorized by y. We say that x ≺ y is decomposable at k
(1 ≤ k < n) if x ≺ y has a coincidence at k and yk ̸= yk+1. Corre-
sponding to this majorization we have a doubly stochastic matrix D
such that x = Dy. Levow proved that if x ≺ y is decomposable at
some k (1 ≤ k < n) then D is of the form D1 ⊕D2 where D1 and D2

are doubly stochastic matrices, this paper presents the converse of this
theorem.

Keywords: Decomposable, Doubly stochastic matrix, Majorization

Time: Friday, 10:20-10:40
Room: https://vmeet.hsu.ac.ir/sal5/

∗Speaker f khalooei@uk.ac.ir

https://vmeet.hsu.ac.ir/sal5/
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Generalized conjugate gradient method for
solving multilinear systems

Eisa Khosravi Dehdezi1∗, Saeed Karimi1

1Department of Mathematics, Faculty of Intelligent Systems
Engineering and Data Science, Persian Gulf University, Bushehr, Iran.

Abstract: Let L be a real linear operator with a positive definite sym-
metric part M. In certain applications, several problems of the form
M ⋆N Y = G can be solved with less human or computational effort
than the original equation L ⋆N U = F . In this paper, the general-
ized conjugate gradient method of Concus and Golub [Lecture Notes in
Economics and Mathematical Systems 134, Springer-Verlag, New York,
1976] and Widlund [SIAM J. Numer. Anal., 15 (1978), pp. 801-812] is
extended for solving some tensor equations via Einstein product. An
example is also provided to show the efficiency of the proposed method.
Finally, some concluding remarks are given.

Keywords: Generalized conjugate gradient method, Tensor, Multilin-
ear systems.

Time: Friday, 9:55-10:15
Room: https://vroom.hsu.ac.ir/sla3/

∗Speaker. Email address: esakhosravidehdezi@gmail.com

https://vroom.hsu.ac.ir/sla3/
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Generalized inverse of matrices

Ehsan Kheirandish∗

Department of Applied Mathematics, Faculty of Mathematics and

Computer, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.

Abstract: In this paper, some relations between Drazin, Moore-Pen-
rose inverses with DMP, CMP generalized inverses are studied.

Keywords: Moore Penrose inverse, Drazin inverse, CMP inverse, DMP
inverse.

Time: Friday, 10:20-10:40
Room: https://vmeet.hsu.ac.ir/sla1/

∗Speaker. Email address: ehsankheirandish@math.uk.ac.ir

https://vmeet.hsu.ac.ir/sla1/
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Some topological properties of nonlinear
positive mappings between C∗-algebras

Ali Dadkhah∗

Department of Mathematics, Ferdowsi University of Mashhad, Iran.

Abstract: It is known that every positive linear map between unital
C∗-algebras is norm-norm continuous. However, this is not necessarily
true in the setting of nonlinear positive maps between C∗-algebras, in
general. In this talk, we present some conditions to provide the conti-
nuity of nonlinear positive maps between C∗-algebras with respect to
the strong and norm operator topologies. These results imply the au-
tomatic continuity of a large family of nonlinear positive maps between
C∗-algebras. Moreover, we show that in some classes of nonlinear pos-
itive maps the continuity property implies the operator monotonicity.

Keywords: Nonlinear positive map, n-monotone map, Continuity, Strong
operator topology.

Time: Thursday, 11:30-11:50
Room: https://vmeet.hsu.ac.ir/sla2/

∗Email address: dadkhah61@yahoo.com

https://vmeet.hsu.ac.ir/sla2/
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Linear Algebra and Quadratic Reciprocity
Law

Mohammadreza Darafsheh∗

School of mathematics, statistics and computer science, College of science,

University of Tehran, Tehran, Iran.

Abstract: The quadratic reciprocity law was proved by Gauss who
produced six different proofs of this law in his life. Although there are
different proofs of this well-known theorem, we adopt concepts from
linear algebra to calculate the Gauss sum and give a different proof of
this theorem.

Keywords: Gauss sum, Quadratic reciprocity, Trace, Equivalence.

Time: Thursday, 11:30-11:50
Room: https://vroom.hsu.ac.ir/sla4/

∗Email address: darafsheh@ut.ac.ir

https://vroom.hsu.ac.ir/sla4/
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Pseudoconvex Spectral Functions

Alireza Sattarzadeh∗

Department of Mathematics, Faculty of Sciences and Modern Technologies,

Graduate University of Advanced Technology, Kerman, Iran

Abstract: In this paper, we consider generalized directional derivative
and Clarke subdifferential of spectral function and we show that Pseu-
doconvexity of spectral f ◦ λ is inherited from the Pseudoconvexity of
corresponding symmetric function f and vice versa.

Keywords: Spectral function, Convex analysis, Pseudoconvexity.

Time: Friday, 10:20-10:40
Room: https://vmeet.hsu.ac.ir/sla2/

∗Email address: arsattarzadeh@gmail.com

https://vmeet.hsu.ac.ir/sla2/
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Improved weighted sum method for
solving multiobjective quadratically
constrained quadratic programming

Hossein Salmei∗

Department of Mathematics, Vali-e-Asr University of Rafsanjan,
Rafsanjan, Iran.

Abstract: Most of existing methods solving multiobjective quadratic
programming with convex functions and linear constraints. In this
paper, the improved weighted sum method is used to solve this problem
with both convex and nonconvex quadratic functions. An algorithm is
proposed, which converges to a set of efficient solutions.

Keywords: Multiobjective programming, Weighted summethod, Quadratic
programming, Linear relaxation, Convex and concave envelop.

Time: Thursday, 16:25-16:45
Room: https://vroom.hsu.ac.ir/sla3/

∗Speaker. Email address: salmei@vru.ac.ir

https://vroom.hsu.ac.ir/sla3/
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Partitioning the stocks of a portfolio by
k-medoids clustering approach

Fazlollah Soleymani ∗

Department of Mathematics, Institute for Advanced Studies in Basic

Sciences (IASBS), Zanjan 45137--66731, Iran.

Abstract: Machine learning is mainly used in practice because of the
existence of large set of data. The target of this article is to study
partitioning a large set of stocks inside a portfolio by the simple yet
efficient k-medoids procedure. An algorithm is developed for this pur-
pose. The unsupervised model is capable to receive financial returns
and to illustrate the most and least risky clusters of stocks to manage
the risk.

Keywords: Clustering; Efficient portfolio; Risk measure; Financial re-
turns; k-medoids.

Time: Friday, 9:55-10:15
Room: https://vroom.hsu.ac.ir/sla4/

∗Speaker. Email address: fazlollah.soleymani@gmail.com, soleymani@iasbs.ac.ir

https://vroom.hsu.ac.ir/sla4/
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Perron-Frobenius theory and max-plus
algebra on tensors

Ali Reza Shojaeifard∗, Ramin Nasiri

Department of Mathematics, Faculty of Sciences, Imam Hossein

Comprehensive University, Tehran, Iran.

Abstract: In this paper we generalize the max plus algebra system of
real matrices to the class of real tensors and derive its fundamental
properties. Also we define the weakly finite tensor and the new version
of the Perron Frobenius theory for some class of weakly finite tensors
is given.

Keywords: Weakly finite tensor, Max plus algebra, Eigenvalue, Per-
ron Frobenius theorem.

Time: Friday, 10:45-11:05
Room: https://vmeet.hsu.ac.ir/sal5/

∗Speaker. Email address: ashojaeifard@ihu.ac.ir

https://vmeet.hsu.ac.ir/sal5/
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Tridiagonal 3-Toeplitz Matrices

Maryam Shams Solary∗

Department of Mathematics, Payame Noor University, Po Box 19395-3697

Tehran, Iran.

Abstract: This paper gives an answer by presenting of eigenvalues
for real tridiagonal 3-Toeplitz matrices of different order. It surveys
the central results of the theory by finding roots of a combination of
Chebyshev polynomials of the second kind. This answer solves the
eigenproblem for integer powers of such matrices.

Keywords: 3-Toeplitz matrix, Chebyshev Polynomials, Eigenvalue

Time: Friday, 9:55-10:15
Room: https://vmeet.hsu.ac.ir/sla1/

∗Speaker. Email address: shamssolary@pnu.ac.ir, shamssolary@gmail.com

https://vmeet.hsu.ac.ir/sla1/
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Some results on G-Drazin inverse of
matrices over a Banach algebra

Marjan Sheibani Abdolyousefi∗

Farzanegan Campus, Semnan University, Semnan, Iran

Abstract: In this paper we prove that some conditions of the defini-
tion of g-Drazin inverse can be obtained from other conditions and so
we have new results on g-Drazin inverse of matrices by applying this
definition. We also investigate the g-Drazin inverse of an antitriangular
matrix and obtain some necessary and sufficient conditions for a matrix
over a Banach algebra to have a g-Drazin inverse.

Keywords: Banach algebra, Drazin inverse, g-Drazin inverse, Quasinilpo-
tent

Time: Thursday, 14:30-14:50
Room: https://vroom.hsu.ac.ir/sla3/

∗ Email address: m.sheibani@semnan.ac.ir

https://vroom.hsu.ac.ir/sla3/
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A martingale inequality in tracial von
Neumann algebras

Ali Talebi∗

Department of Mathematics, Ferdowsi University of Mashhad, Iran

Abstract: In this talk, using the Lieb-Araki concavity, we obtain a
noncommutative version of Freedman’s inequality for martingales, which
gives an upper bound for the tail probabilities of a supermartingale in
the setting of von Neumann algebras.

Keywords: Noncommutative probability space, Trace, Freedman in-
equality, Martingale.

Time: Thursday, 11:55-12:15
Room: https://vmeet.hsu.ac.ir/sla2/

∗Email address: alitalebimath@yahoo.com

https://vmeet.hsu.ac.ir/sla2/


The 11th Seminar on Linear Algebra and its Applications 29

Construction of sensing matrices based on
Rodin-Shapiro polynomials

Farshid Abdollahi ∗

Department of Mathematics, College of Sciences, Shiraz University, Shiraz,

Iran.

Abstract: For compressed sensing (CS) applications, it is significant
to construct deterministic measurement matrices with good sparse re-
covery performance. In this article we present a method to obtain a
class sensing matrices, by using Rudin-Shapiro polynomials.

Keywords: Rudin-Shapiro polynomials, Equiangular tight frames, com-
pressive sensing, sparse recovery, Steiner system.

Time: Thursday, 14:30-14:50
Room: https://vmeet.hsu.ac.ir/sla2/

∗Speaker. Email address: abdollahi@shirazu.ac.ir

https://vmeet.hsu.ac.ir/sla2/
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Approximate solution of linear singular
fractional integro-differential equation with

the radial basis function

Majid Erfanian1,∗, Hamed Zeidabadi2

1Department of Science, School of Mathematical Sciences, University of

Zabol, Zabol, Iran,

2Department of Applied Mathematics, Faculty of Mathematics and

Computer Sciences, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran.

Abstract: In this paper, we present a new method for the numerical
solution of the linear singular fractional integro- differential equations.
The main purpose of this work is to apply shifted Chebyshev polyno-
mial and radial basis function for solving the linear singular fractional
integro-differential equation and obtain an approximate solution. Fur-
thermore, the efficiency of the proposed method will be considered some
numerical examples.

Keywords: Linear singular fractional integro-differential equation, Col-
location method, Chebyshev polynomial, Radial basis functions, Error
estimation

Time: Thursday, 14:55-15:15
Room: https://vroom.hsu.ac.ir/sla4/

∗Speaker. Email address: erfaniyan@uoz.ac.ir

https://vroom.hsu.ac.ir/sla4/
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The structure of the preservers of
SCH-Hadamard majorization

Abbas Askarizadeh1∗

1Department of Mathematics, Vali-e-Asr University of Rafsanjan,

Rafsanjan, Iran.

Abstract: In this paper we determine the structures of all the linear
operators T : Mm,n → Mm,n which (Strongly) preserve SCH-Hadamard
majorization, where Mm,n is the set of all the m-by-n real matrices.

Keywords: Linear preserver, Strong linear preserver, Strictly sub row
Hadamard majorization, Strictly sub row stochastic matrix.

Time: Friday, 11:10-11:30
Room: https://vmeet.hsu.ac.ir/sla1/

∗Speaker. Email address: a.askari@vru.ac.ir

https://vmeet.hsu.ac.ir/sla1/
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A new majorization and preservers

Abbas Askarizadeh1∗
1Department of Mathematics, Vali-e-Asr University of Rafsanjan,

Rafsanjan, Iran.

Abstract: In this manuscript by using the Hadamard product on the
set of all m-by-n real matrices, we define a type of majorization and
study some properties of this majorization. Then we try find some
conditions on the structure of all linear operators which are preservers
of this majorization.

Keywords: Linear preserver, Strictly sub row Hadamard majoriza-
tion, Strictly sub row stochastic matrix.

Time: Thursday, 11:30-10:50
Room: https://vmeet.hsu.ac.ir/sla1/

∗Speaker. Email address: a.askari@vru.ac.ir

https://vmeet.hsu.ac.ir/sla1/
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Solvable ultra-groups

Parvaneh Zolfaghari1, Gholamreza Moghaddasi1, Monireh Aliabadi1∗
1Faculty of Mathematics and Computer Sciences, Hakim Sabzevari

University, Sabzevar, Iran

Abstract: An ultra-group HM is a new structure algebra depends on a
group G and its subgroup H. In the present paper we will investigate
some identities characterizition of the solvable ultra-group and then
investigate jordan-holder theorem in ultra-group.

Keywords: Transversal, Ultra-groups, Solvable.

Time: Friday, 11:10-11:30
Room: https://vroom.hsu.ac.ir/sla3/

∗Speaker. Email address: 92aliabadi.m@gmail.com

https://vroom.hsu.ac.ir/sla3/
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On inessential operators in Hilbert
C∗-modules

Javad Farokhi Ostad ∗

Department of Basic Scinces, Birjand University of Technology, Birjand,

Iran.

Abstract: In this paper, we study inessential modular operators I(X ,Y)
beetwen Hilbert C∗-modules. Also, we show that the class of inessen-
tial modular operators presents a perfect symmetry with respect to the
dim(ker(T )) and co-dim(ran(T)).

Keywords: Modular operator, Hilbert C∗-modules, Inessential modu-
lar operator

Time: Thursday, 14:55-15:15
Room: https://vmeet.hsu.ac.ir/sla2/

∗Speaker. Email address: javadfarrokhi90@gmail.com
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n-Root of Matrices

Reza Fallah-Moghaddam1∗

Department and Computer Science, University of Garmsar, Garmsar, Iran.

Abstract: Assume that A ∈ Mm(C), when C is an algebraically closed
field. Also, consider that n is an arbitrary natural number. Here we
are going to find a matrix B ∈ Mm(C) with a construction method
such that Bn = A.
Assume that C ∈ Mm(H). Also, consider that t is an arbitrary natural
number. We can find a matrix D ∈ Mm(H) such that Dt = C.

Keywords: Root of matrices, Division algebra, Field, Radicable group.
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Solving optimal control problems of a
linear oscillator with the differential

equation

Fateme Ghomanjani∗

Department of Mathematics, Kashmar higher education institute,

Kashmar, Iran.

Abstract: A computational strategy for solving optimal control prob-
lems (OCPs) is displayed. This technique is based on the Bezier curve
strategy. Thus, an optimal control problem (OCP) with pantograph
delays converts to an optimization problem, which can be solved easily.
Numerical examples are given to exhibit the applicability and eciency
of the technique.

Keywords: Bezier curve, Boubaker polynomials, Optimal control prob-
lems.
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Extremal transmission irregular trees with
respect to Wiener index

Yaser Alizadeh1, Zohre Molaee1∗

1 Department of Mathematics, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran

Abstract: Let G be a graph. G is called transmission irregular (shortly
TI graph) graph if no two row sum are the same in the distance matrix
of G. A family of TI trees with three branches are presented and
extremal TI trees with respect to the Wiener index are determined.

Keywords: Distance matrix, Wiener index, Transmission irregular graph.
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New inequalities on the weighted
geometric mean of accreative matrices

through non-standard domains

Somayeh Malekinejad∗

Department of Mathematics, Payame Noor University, P.O. Box

19395-3697, Tehran, Iran.

Abstract: In this article we have proved some of the inequalities for
accreative matrices through non-standard domains which have recently
proved these inequalities for standard domains accreative matrices.

Keywords: Accreative matrices, Hermitian matrices, Matrix mean,
Inequality

Time: Friday, 10:45-11:05
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Eigencone of Nonnegative Irreducible
Matrix in Max Algebra

Seyed Mahmoud Manjegani1∗, Hojr Shokooh Saljooghi1

1Department of Mathematics, Isfahan University of Technology, Iran.

Abstract: The aim of this paper is to calculate the eigencone of non-
negative irreducible matrix in max algebra with new method. In this
method we use elements of critical graph and study some of spectral
properties.

Keywords: Max algebra, Max eigenvalue, Max eigenvector, Critical
graph
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Decomposition of Invariant Derivations as
the Tensor Sum Form

Hamed Minaee Azari1∗, Asadollah Niknam1

1Department of Pure Mathematics, Center Of Excellence in Analysis on

Algebraic Structures (CEAAS), Ferdowsi University of Mashhad, P. O.

Box 1159, Mashhad 91775, Iran.

Abstract: Let A and B be C∗-algebras over a field F, we show that
every F-invariant derivation δ of A ⊗ B can be represented as tensor
sum δ = ∆⊗ id+ id⊗∇ where id stands for the identity operator, ∆
and ∇ are derivations on A, B, respectively.

Keywords: Derivation,Tensor Sum, Invariant Subspace.
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Numerical simulation of a Coronavirus
disease model with using an efficient
nonstandard nite dierence scheme

Mehran Namjoo1∗, Mehdi Karami2, Mohammad Javad Mohammad
Taghizadeh3 and Mehran Aminian4

1,2,4Department of Mathematics, Vali-e-Asr University of Rafsanjan,

Rafsanjan, Iran,

3Atherosclerosis Research Center, Ahvaz Jundishapur University of

Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

Abstract: In this manuscript, we introduce a new nonstandard nite
dierence (NSFD) scheme to approximate solution of the coronavirus
disease 2019 (COVID19) model. In the beginning, the positivity and
boundedness of solution of the COVID19 model are discussed. The sta-
bility analysis of the equilibrium points the proposed COVID19 model
are then analyzed. Lastly, to ascertain the ecacy and accuracy of the
suggested NSFD scheme, some numerical results are provided. approxi-
mate solution of the coronavirus disease 2019 (COVID19) model. In the
beginning, the positivity and boundedness of solution of the COVID19
model are discussed. The stability analysis of the equilibrium points
the proposed COVID19 model are then analyzed. Lastly, to ascertain
the ecacy and accuracy of the suggested NSFD scheme, some numerical
results are provided.

Keywords: COVID19 model, Nonstandard nite dierence scheme, Pos-
itivity, Bounded-ness, Stability.
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Multiplicatively local spectrum preserving
maps on Matrices

Rohollah Parvinianzadeh∗

Department of Mathematics, University of Yasouj, Yasouj, Iran.

Abstract: Let Mn(C) be the algebra of all n × n complex matrices,
and fix a nonzero vector x0 ∈ Cn. We show that if two maps φ1 and
φ2 from Mn(C) into itself satisfies

σφ1(T )φ2(S)∗(x0) = σTS∗(x0) (T, S ∈ Mn(C)),

if and only if there exist two unitary matrices A,B ∈ Mn(C) such
that φ1(T ) = ATB for all T ∈ Mn(C) and φ2(T ) = B∗TA∗ for all
T /∈ Mn,x0 .

Keywords: Nonlinear preserver, Local spectrum, Matrix
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