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توپولوژي و هندسه سمينار يازدهمين
ایران یاسوج، یاسوج، دانشگاه ریاضی، گروه

١۴٠٠ تيرماه ٣١ الي ٢٩ و
در پوستر و سخنراني صورت به كه است مقاالتي مجموعه چكيده و سمينار هاي برنامه ، اجرايي و علمي كميته اعضاي اسامي ليست شامل كتابچه اين
چكيده تنها كتابچه اين در و است شده ارائه و پذيرفته سمينار در مبسوط چكيده صورت به مقاالت اين كه است ذكر به الزم است. شده ارائه سمينار اين

است. شده داده قرار مقاالت اين
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سيدعلي رضا
بنيادي دانشهاي پژوهشگاه

فشرده كاهلري هاي خمينه روي كاالبي شار
معرفی ثابت اسکالر انحنای با کاهلر متریک های کردن پیدا برای کاالبی توسط که می باشد خطی غیر کامال چهار مرتبه شار یک کاالبی شار
در است. شده ثابت کوتاه زمان برای شار وجود فقط باال ابعاد در ولی دارد. وجود ریمانی رویه حالت در زمانها همه برای کاالبی شار شد.

شود. می معرفی زمانها همه برای جواب وجود برای کافی شرط چند سخنرانی این

٢٠



مقاالت چكيده و ها برنامه كتابچه

٢١



توپولوژي و هندسه سمينار يازدهمين

تخصصي هاي سخنراني .۴

است شده ارائه و پذيرفته مبسوط چكيده صورت به توپولوژي و هندسه سمينار يازدهمين در بخش، اين در شده ارائه مقاالت
است. شده داده قرار مقاالت اين چكيده تنها كتابچه اين در و
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یکنواخت. فضاهای روی خودمختار غیر دینامیکی سیستمهای زنی سایه خواص .١ .۴
احمدی علیرضا سید

ایران زاهدان، بلوچستان، و سیستان دانشگاه ریاضی، گروه
شعبانی زهرا

ایران زاهدان، بلوچستان، و سیستان دانشگاه ریاضی، گروه

یکنواخت فضاهای روی خودمختار غیر دینامیکی سیستمهای زنی سایه خواص
آمیختگی خواص زنی، سایه ویژگی با یکنواخت فضای یک روی غیرخودمختار دینامیکی سیستمهای برای که کنیم می ثابت مقاله این در

میباشند. معال ارگودیک زنی سایه و مداری شبه مشخصه و ضعیف مشخصه زنجیری، آمیختگی توپولوژیک،
ارگودیک. زنی سایه توپولوژیک، آمیختگی زنی، سایه ، غیرخودمختار دینامیکی سیستمهای کلیدی: واژ های

.54H20 :[٢٠١٠] موضوعی طبقه بندی
gtمقاله: ١٠٢٠-١١ كد

================================================

ضربی. مدول یک z-زیرمدولهای قاب بودن نرمال .٢ .۴
رستمی اسماعیل

ایران کرمان، کرمان، باهنر شهید دانشگاه محض، ریاضی گروه کامپیوتر، و ریاضی دانشکده

ضربی مدول یک z-زیرمدولهای قاب بودن نرمال
تولید با ضربی، مدول یک برای میدهیم نشان خاص حالت در و میپردازیم مدول یک z-زیرمدولهای مشبکه بررسی به مقاله این در
و متناهی تولید با ضربی، مدولی زیر دارای حلقه یک اینکه برای کافی و الزم شرط سپس است. قاب یک مشبکه این وفادار و متناهی

دهیم. می ارائه است نرمال آن z-زیرمدولهای قاب که باشد وفادار
نرمال. قاب ضربی، مدول z-زیرمدولها، قاب کلیدی: واژ های

.13A15 , 06D22 :[٢٠١٠] موضوعی طبقه بندی
gtمقاله: ١٠٢٣-١١ كد

================================================

ابرهندسه. در چرن کالس های از تعمیمی به تحلیلی رهیافت .٣ .۴
بنا روشندل مرضیه

ایران زنجان، زنجان، پایه علوم تکمیلی تحصیالت دانشگاه ریاضی، دانشکده
ورسایی سعاد

ایران زنجان، زنجان، پایه علوم تکمیلی تحصیالت دانشگاه ریاضی، دانشکده

ابرهندسه در چرن کالس های از تعمیمی به تحلیلی رهیافت
ابرهندسه در گراسمن فضاهای و تصویری فضاهای از نوینی تعمیم به عنوان گراسمن ν-فضاهای و تصویری ν-فضاهای مقاله، این در
را آنها که شده معرفی یافته تعمیم جهانی چرن کالس های آنها، روی کانونی برداری ابرکالف های آوردن بدست از پس اند. شده معرفی
آمده بدست یافته تعمیم دورام کوهمولوژی عناصر از تحلیلی نماینده های برحسب ν-کالس ها از توصیفی پایان، در می نامیم. ν-کالس

است.
. کانونی خطی ابرکالف های تصویری، ν-فضاهای چرن، کالس های کلیدی: واژ های

.58A50 :[٢٠١٠] موضوعی طبقه بندی
gt١٠٢-١١۵ :مقاله كد

================================================
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بعدی. سه لورنتسی تابیده ضربی Ř-اینشتینی منیفلد های .۴ .۴
بدلي حاجي علي

ایران بناب، بناب، دانشگاه پایه، علوم دانشکده ریاضی، گروه
پیکر آتش پروانه

ایران بناب، بناب، دانشگاه پایه، علوم دانشکده ریاضی، گروه

بعدی سه لورنتسی تابیده ضربی Ř-اینشتینی منیفلد های
بعدی منیفلدها هندسه در سه بعد می کنیم. بررسی بعدی سه لورنتسی تابیده ضربی منیفلدهای روی را Ř-اینشتینی شرط مقاله، این در
این ویژگی های ریمانی مترهای با مقایسه در مترها این متمایز ویژگی های و لورنتسی مترهای تعریف چون است، استثنایی ویژگی های با

است. کرده متمایزتر را فضا
Ř-اینشتینی. لورنتسی، متر تابیده، ضربی منیفلد کلیدی: واژ های

.53B30, 53C25 :[٢٠١٠] موضوعی طبقه بندی
gtمقاله: ١٠٣١-١١ كد

================================================
سقراط. ی فلسفه از استفاده با ریاضی آموزش در آن نقش و هندسه .۵ .۴

نكوفر محمد
ایران اندیمشک، اسالمی، آزاد دانشگاه اندیمشک، واحد ریاضی، گروه

سقراط ی فلسفه از استفاده با ریاضی آموزش در آن نقش و هندسه
فیزیک،نقش دیگری و ریاضیات یکی مؤثر، بسیار شاخه دو میان این در اند، بوده مؤثر انسان فلسفی تفکر بر زیادی عواملی تاریخ طول در
چیستی دنبال به آن در که است انسانی معرفتهای از شاخهای ریاضی فلسفه اند. داشته فلسفی تفکر بر سازی سرنوشت و کننده تعیین
رفتهرفته و میکنیم کار آنها با و میکنیم درک را اعداد بهآسانی و میشویم آشنا ریاضی با زندگی ابتدای از ما همه اگرچه میگردیم. ریاضیات
ندادهایم. آن به روشنی پاسخ هنوز که است سؤالی ریاضی چیستی ولی مییابد، افزایش ریاضی بهکارگیری و ریاضی فهم در ما توانایی
آموزش صحیحتر و بهتر روشهای و راه یافتن ریاضی، فلسفه دنبال به ما رفتن دلیل است. ریاضی آموزش اینجا، در ما اصلی دغدغه البته
مناسب آموزش یک به رسیدن برای ریاضی چیستی شناخت و ریاضی فلسفه آیا که شود روشن باید بحث ادامه از قبل است. ریاضی
از پس تا است این بر سعی مقاله، این دارد.در بستگی ما قبول مورد ریاضی فلسفهی به ریاضیات آموزش روش است؟ الزم ریاضی
و بهتر آموزش به هندسی اشکال از استفاده با سقراط روش به آموزش فلسفه که کنیم ریاضی،روشن مختلف فلسفههای بر مختصر مروری

است. معروف فعال روش به امروزه که میانجامد مؤثرتری
سقراط. روش واگرا، تفکر ریاضی، فلسفه هندسی، اشکال

.97D20,97E20 :[٢٠١٠] موضوعی طبقه بندی
gtمقاله: ١٠٣٨-١١ كد

================================================
سایا. تقریبا ساختار از القایی پلی-نردن منیفلدهای .۶ .۴

توفیقی معصومه
ایران زنجان، زنجان، دانشگاه علوم، دانشکده

کاظمی محمدباقر
ایران زنجان، زنجان، دانشگاه علوم، دانشکده

سایا تقریبا ساختار از القایی پلی-نردن منیفلدهای
به دست منیفلد آن روی بر پلی-نردن القایی ساختار یک ریمانی، منیفلد یک روی متریک سایا تقریبا ساختار از استفاده با مقاله این در
ادامه در می نماییم. ثابت را ساختار این بودن موازی و پذیری انتگرال شرایط و کرده بررسی را القایی ساختار این خواص برخی می آوریم.

می کنیم. بیان را مثالی منیفلدها از دسته این برای
پلی-نردن. تقریبا منیفلد سایا، تقریبا منیفلد کلیدی: واژ های

.53C15, 53C25 :[٢٠١٠] موضوعی طبقه بندی
gt١٠-١١۵۶ :مقاله كد

================================================
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نقطه دار. HA-فضاهای بنیادین گروه .٧ .۴
نصری طیبه

ایران بجنورد، بجنورد، دانشگاه ریاضی، گروه

نقطه دار HA-فضاهای بنیادین گروه
-HA و HA-نگاشت مفاهیم او می نامد. H-توپولوژی را آن که می کند معرفی n ∈ N ،Zn روی توپولوژی یک هان ،٢٠١٧ سال در
بین HA-توپولوژی براساس هموتوپی یک نویسنده ،٢٠١٨ سال در کار این ادامه در می کند. تعریف HA-فضا دو بین را همسانریختی
براساس هموتوپی از تعمیمی هموتوپی این است. موثر ،n ∈ N n-بعدی، دیجیتال فضاهای بندی طبقه در که می سازد HA-نگاشت دو
روی را نسبی HA-هموتوپی مفهوم حاضر مقاله است. شده معرفی ٢٠١۶ سال در یاو و هان توسط که است مارکوس-ویس توپولوژی

می کند. معرفی HAC رسته در نقطه دار فضای یک برای را بنیادین گروه مفهوم، این از استفاده با و کرده سازی پیاده HA-مسیرها

. بنیادین HA-گروه HA-هموتوپی، مارکوس-ویس، توپولوژی دیجیتال، توپولوژی کلیدی: واژ های
. 54A10, 54F65, 68U05 :[٢٠١٠] موضوعی طبقه بندی

١٠۶١ -gtمقاله:١١ كد

================================================

هندسی. روش يك از استفاده با اپيدمی مدل يك در عفونت شامل تعادل نقطه سرتاسری پايداری .٨ .۴
پارسامنش محمود

ایران تهران، ای، حرفه و فنی دانشگاه ریاضی، گروه

هندسی روش يك از استفاده با اپيدمی مدل يك در عفونت شامل تعادل نقطه سرتاسری پايداری
مورد اپيدمی مدل يك قالب در واكسيناسيون برنامه يك حضور در و عفونت يك شيوع درگير جمعيت يك ديناميكی رفتار مقاله اين در
نقطه می شود ثابت هندسی روش يك بردن كار به با آن،  عمومی مولد عدد و مدل تعادل نقاط آوردن دست به از پس می گيرد. قرار بررسی

است. سرتاسری پايدار عفونت شامل تعادل
اپيدمی. مدل سرتاسری، پايداری هندسی، روش کلیدی: واژ های

.92D25 , 34D23 :[٢٠١٠] موضوعی طبقه بندی
gt١٠-١١۶مقاله: ٢ كد

================================================

.S(2|2)
F فازی ی ابرکره روی دیراک ابرعملگر .٩ .۴

محمودی محمد
ایران ارومیه، ارومیه، دانشگاه فیزیک، گروه

زاده لطفی مهدی
ایران ارومیه، ارومیه، دانشگاه فیزیک، گروه

S
(2|2)
F فازی ی ابرکره روی دیراک ابرعملگر

کره روی فازی کایرالیتی و دیراک ابرعملگرهای فازی، ویلسون - گینسپارگ ابرجبر کمک به و فازی مفاهیم و ابرکره تعاریف از استفاده با

l ناجابجایی پارامتر که زمانی جابجایی صحیح حد یک حدی، حالت در که است شده داده نشان آنجا در شد. خواهد معرفی S(2|2)
F ی

دارد. وجود کند، میل نهایت بی سمت به
کایرالیتی. و دیراک ابرعملگرهای ویلسون، - گینسپارگ ابرجبر فازی، ابرکره کلیدی: واژ های

gt١٠-١١۶مقاله: ٣ كد

================================================
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.EAdS
(2|2)
F فازی اقلیدسی گون ابرهذلولی روی فازی دیراک عملگر ابرΛ-شبه .١٠ .۴

محمودی محمد
ایران ارومیه، ارومیه، دانشگاه فیزیک، گروه

زاده لطفی مهدی
ایران ارومیه، ارومیه، دانشگاه فیزیک، گروه

EAdS
(2|2)
F فازی اقلیدسی گون ابرهذلولی روی فازی دیراک عملگر ابرΛ-شبه

دیراک عملگرهای ابرΛ-شبه فازی، ویلسون - گینسپارگ جبر ابرΛ-شبه کمک به و فازی مفاهیم و گون ابرهذلولی تعاریف از استفاده با

حدی، حالت در که است شده داده نشان آنجا در شد. خواهد معرفی EAdS
(2|2)
F فازی اقلیدسی گون ابرهذلولی روی فازی، کایرالیتی و

دارد. وجود کند، میل نهایت بی سمت به l ناجابجایی پارامتر که زمانی جابجایی صحیح حد یک
. کایرالیتی و دیراک عملگرهای ابرΛ-شبه ، ویلسون - گینسپارگ جبر ابرΛ-شبه فازی، اقلیدسی گون ابرهذلولی کلیدی: واژ های

gt١٠-١١۶۴ :مقاله كد

================================================

.C(X) حلقه های فوق برخی کمک به X منظم کامال توپولوژیک فضای استون-چک سازی فشرده .١١ .۴
زند احمدی رضا محمد

ایران یزد، یزد، دانشگاه ریاضی، دانشکده
خسروی زهرا

ایران یزد، یزد، دانشگاه ریاضی، دانشکده

C(X) حلقه های فوق برخی کمک به X منظم کامال توپولوژیک فضای استون-چک سازی فشرده

روی حقیقی مقدار با توابع از متشکل C(X) حلقه های فوق برخی مقاله این در باشد. منظم کامال توپولوژیک فضای یک X کنید فرض
سازی فشرده این اینکه برای کافی و الزم شرط یک آخر در هستند. T0 سازی فشرده خاص نوع یک دارای که می شوند مشخص X

است. معادل X تولوژیک فضای استون-چک سازی فشرده با سازی فشرده این می شود داده نشان و شد خواهد گفته باشد هاسدورف
.C(X) ، ساختاری فضای ، ،نشاننده ماکسیمال ایده آل سازی، فشرده کلیدی: واژ های

.54C30, 13A15,54C50 (٢٠١٠ ) :[٢٠١٠] موضوعی طبقه بندی
gt١٠٧-١١۶ :مقاله كد

================================================
هموکلینیک. های کالس دوگانگی .١٢ .۴

غریب حمید
ایران اردبیل، اردبیلی، محقق دانشگاه ریاضی، دانشکده

هموکلینیک های کالس دوگانگی
بعد و کنیم می بیان را دوگانگی قضیه ابتدا مقاله این در باشد. می هموکلینیک های کالس روی دوگانگی وجود بررسی مقاله این هدف
و بیان را آنها قضیه، این از نتایجی بعنوان و پرداخته هموکلینیک های کالس روی تناوبی جاذب و دافع یا تسلطی تجزیه وجود بررسی به

کنیم. می اثبات
تناوبی. دافع تناوبی، جاذب تسلطی، تجزیه هموکلینیک، های کالس کلیدی: واژ های

gtمقاله: ١٠٨٢-١١ كد

================================================

٢۶



مقاالت چكيده و ها برنامه كتابچه

سپاسگذاري .۵

نمودند، ياري را ما سمينار اين برگزاري در كه بزرگواراني همه پيشگاه به را خود سپاسگذاري نهايت سمينار برگزاركننده عوامل
همه براي و دارد مي تقديم سمينار اجرايي و علمي كميته و تخصصي سخنرانان مدعو، سخنرانان محترم، كنندگان شركت همه
علمي. هماهشهاي ديگر در عزيزان شما ديدار اميد به دارد. شادكامي و موفقيت سالمتي، آرزوي متعال خداوند درگاه از عزيزان

ممتحن احسان دكتر
توپولوژي و هندسه سمينار يازدهمين علمي كميته دبير

زاده شريف مهدي دكتر
توپواوژي و هندسه سمينار يازدهمين اجرايي كميته دبير

٢٧
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