
 تاریخ تهیه کننده استاد مشاور استاد راهنما موضوع دانشگاه ردیف

 دانشگاه ایالم 1
پسل براي  -Kپسل و توليدگر دوگان  -Kدوگان كانوني دنباله 

 دستگاه یكاني در فضاي هيلبرت

دكتر ابوالحسن 

 فریدوني
 1396تيرماه  طاهره نظري -

 هيلبرتها در فضاي قاب -Kهاي ویژگي دانشگاه ایالم 2
دكتر ابوالحسن 

 فریدوني
 1396تيرماه  پورزهرا حسين -

 دانشگاه ایالم 3
رهيافت عددي براي حل معادالت انتگرال مرتبه كسري غيرخطي 

 دو بعدي با استفاده از توابع بالك پالس دو بعدي
شهریورماه  پورمهدي امامي - ر احمد مالبهراميتدك

1396 

 دانشگاه ایالم 4
براي حل معادالت انتگرال ولتراي تصادفي رهيافت عددي 

 اي كالهي سازگار شدهغيرخطي براساس توابع پایه
 - ر احمد مالبهراميتدك

نسریت 

 حمدقداري
شهریورماه 

1396 

 دانشگاه ایالم 5
 -فردهلم -دیفرانسيل ولترا -رهيافتي براي معادالت انتگرال

 همرشتاین غيرخطي مرتبه باال
شهریورماه  فرزاد انوري - ر احمد مالبهراميتدك

1396 

 دانشگاه ایالم 6
بررسي یك روش ددي تكرارشونده براي معادالت انتگرال 

 ولتراي نوع دوم -فردهلم

دكتر روشنك 

 كارلطفي
شهریورماه  مهدي محمدیان -

1396 

 هاقاب -Kها براي عملگرها و عملگرهاي قاب براي قاب دانشگاه ایالم 7
دكتر ابوالحسن 

 فریدوني
 1396تيرماه  فرناهيد عزیزي -

 دانشگاه ایالم 8
فردهلم با استفاده از روش هم  -حل عددي معادالت انتگرال ولترا

 محلي لژاندر

دكتر روشنك 

 كارلطفي
ماه بهمن ناهيد محمدي -

1396 

 دانشگاه ایالم 9
فردهلم دو  -رهيافت عددي براي حل معادالت انتگرال ولترا

 اي شعاعياستفاده از توابع پایه بعدي غيرخطي نوع دوم با
شهریورماه  زینب گوهري - ر احمد مالبهراميتدك

1396 

 دانشگاه ایالم 10
حل عددي معادالت انتگرال فردهلم چند بعدي با استفاده از 

 لوباتو -گوس -روش هم محلي لژاندر
شهریورماه  عزت رنجبر - ر احمد مالبهراميتدك

1396 



 دانشگاه ایالم 11
فردهلم براساس  -عددي براي حل معادالت انتگرال ولترارهيافت 

 اي كالهي تصحيح شدهتوابع پایه
شهریورماه  شهناز نظري - ر احمد مالبهراميتدك

1396 

 دانشگاه ایالم 12
 حل عددي معادالت انتگرال آبل با استفاده از یك روش

 محليهم
 - ر احمد مالبهراميتدك

خاني مهدي علي

 پنجستوني
شهریورماه 

1396 

شهریورماه  فرحناز وزیري - دكتر سميه مرادي ايهاي یالي دو جملهآلعدد نظم ایده دانشگاه ایالم 13

1396 

 آل یاليیك كران پایين براي عمق دومين توان ایده دانشگاه ایالم 14
دكتر فهميه 

 قصرآهنگ خوش
شهریورماه  افتخار رضابيگي -

1396 

 دانشگاه ایالم 15
رهيافت عددي براي معادالت انتگرال ولتراي نوع دوم با 

 هاي مثلثاتي نوسانيهسته

دكتر روشنك 

 كارلطفي
شهریورماه  زادهحسن ولي -

1395 

 هاي دیناميكيسيستم -گرایش هندسه دانشگاه ایالم 16
دكتر علي اصغر 

 زادهساري
 1395ماه دي خدیجه مرادي -

 هانمایش ماتریسي عملگرها با استفاده از قاب دانشگاه ایالم 17
دكتر ابوالحسن 

 فریدوني
شهریورماه  رهبانمراد علي -

1395 

 پيوستگي عملگر هاچينسون دانشگاه ایالم 18
اصغر دكتر سيد علي

 زادهساري
 1395ماه دي نژادفاطمه نورالهي -

 هاي دوگانهاي بسل به جفت قاببسط دنباله ایالمدانشگاه  19
دكتر ابوالحسن 

 فریدوني
- 

مهشيد 

 زادهكاوري
شهریورماه 

1395 

 دانشگاه ایالم 20
 -هاي عددي معادالت انتگرالیك تقریب موثر براي جواب

 دیفرانسيل مرتبه باال فردهلم
 1395تيرماه  عطيه همتي - ر احمد مالبهراميتدك

 1395تيرماه  زادهفاطمه كاوري - ر احمد مالبهراميتدكهار براي معادالت انتگرال  الگوریتمي عددي براساس موجك ایالمدانشگاه  21



 غيرخطي دو بعدي

 هاي ساختارپذیرآلایده دانشگاه ایالم 22
دكتر فهميه 

 آهنگ قصرخوش
ماه بهمن آزاده باقري -

1395 

 هاي توپولوژیكيگروههاي آشوبناك در نيمعمل دانشگاه ایالم 23
اصغر دكتر سيد علي

 زادهساري
 1395تيرماه  سميرا رشيدي دكتر سميه مرادي

 هاي یاليآلهاي ایدههاي توانیك كران پایين براي عمق دانشگاه ایالم 24
دكتر فهميه 

 آهنگ قصرخوش
 1395ماه دي زادهعبديخدیجه  -

 پيوستگي عملگر هاچينسون دانشگاه ایالم 25
اصغر دكتر سيد علي

 زادهساري
 1395ماه دي نژادفاطمه نورالهي -

شهریورماه  معصومه حسني - دكتر سميه مرادي یك مجتمع ساده گونآل وجه ایده دانشگاه ایالم 26

1395 

 قاب در فضاي هيلبرت ثابت نامشروط براي بسط دانشگاه ایالم 27
دكتر ابوالحسن 

 فریدوني
شهریورماه  فاطمه رحيمي -

1395 

شهریورماه  زیبا صفري - دكتر سميه مرادي هاي پرچممگالي و بردارهاي وجه مجتمع -هاي كوهنگراف دانشگاه ایالم 28

1395 

 دانشگاه ایالم 29
رهيافت عددي براي حل معادالت انتگرال ولتراي نوع اول به 

 هاي ناپيوستههسته

دكتر روشنك 

 كارلطفي
شهریورماه  فاطمه اقبالي -

1395 

 دانشگاه ایالم 30
خطي با مقدار مرزي و بررسي برخي از معادالت شبه سهموي نيمه

 اوليه با داشتن لگاریتم غيرخطي

دكتر روشنك 

 كارلطفي

ر احمد تدك

 مالبهرامي
ماه اردیبهشت مالك كعب عمير

1395 

 توضيحي در مورد بعضي معادالت براي قاب در فضاي هيلبرت ایالم دانشگاه 31
دكتر ابوالحسن 

 فریدوني
شهریورماه  سپيده همتي -

1395 



 دانشگاه ایالم 32
یك رهيافت پيراسته از روش نيسترم براي حل عددي معادالت 

 انتگرال فردهلم نوع دوم
شهریورماه  سحر بازدار - ر احمد مالبهراميتدك

1395 

 هاي شاودر درهم تنيدهقاب دانشگاه ایالم 33
دكتر ابوالحسن 

 فریدوني
شهریورماه  علي مجردي -

1395 

 دوگان و اصل دوگاني در آناليز گابور -R دانشگاه ایالم 34
دكتر ابوالحسن 

 فریدوني
شهریورماه  فخري نظري -

1395 

 دانشگاه ایالم 35
هاي قاب، سيستم شرط مقبوليت، چگالي آفين، قاب، كران

 موجكي

دكتر ابوالحسن 

 فریدوني
ماه بهمن اللهيفرشته فيض -

1394 

 هابردارهاي آن -hهاي خيلي خوش پوشش و گراف دانشگاه ایالم 36
دكتر فهميه 

 آهنگ قصرخوش
شهریورماه  زادهمریم شریف -

1395 

 هاي نيم گروهيحساسيت و آشوب عمل ایالمدانشگاه  37
اصغر دكتر سيد علي

 زادهساري
شهریورماه  ميالد بسطامي -

1394 

 دانشگاه ایالم 38
محلي سبك براي معادالت هاي همتحليل همگرایي روش

 انتگرال فردهلم غيرخطي با یك هسته منفرد ضعيف
 ر احمد مالبهراميتدك

دكتر روشنك 

 كارلطفي
ماه بهمن كيوان محمدي

1394 

 هاها و موجكليتلوود براي قاب -هاي از نوع پالينامساوي دانشگاه ایالم 39
دكتر ابوالحسن 

 فریدوني
شهریورماه  یسرا اوژند -

1394 

 هاي دلخواههاي بسته با انبساطهاي متعامد و قابموجك دانشگاه ایالم 40
دكتر ابوالحسن 

 فریدوني
شهریورماه  زهرا نصرالهي -

1394 

 هاهمگرایي نقطه به نقطه و همگرایي یكنواخت قاب موجك دانشگاه ایالم 41
دكتر ابوالحسن 

 فریدوني
- 

زینب 

 زاديحيدري
شهریورماه 

1394 



 دانشگاه ایالم 42
پذیر راسي هاي تجزیهآل یالي گرافنظم و بعد تصویري ایده

5C- آزاد 

دكتر فهميه 

 آهنگ قصرخوش

دكتر سيد 

اصغر علي

 زادهساري

 1394آذرماه  

 دانشگاه ایالم 43

 

رهيافت عددي براي معادالت انتگرال با استفاده از روش كمترین 

 مربعات متحرك

 ر احمد مالبهراميتدك
دكتر روشنك 

 كارلطفي
شهریورماه  سعيده عبدولي

1394 

 دكتر سميه مرادي هاي خيلي خوش پوششپذیري راسي و نظم گرافتجزیه ایالمدانشگاه  44

دكتر سيد 

اصغر علي

 زادهساري

شهریورماه  فرح ميرزاوند

1394 

 دانشگاه ایالم 45
قاب و كاربرد آن در  -تقریب معكوس عملكرد قاب و جي

 هاي گابورقاب

دكتر ابوالحسن 

 فریدوني

ر احمد تدك

 مالبهرامي
شهریورماه  هادیزادهآمنه 

1394 

 دكتر سميه مرادي هاي بدون شكافهاي مسيري گرافآلنظم ایده دانشگاه ایالم 46

دكتر سيد 

اصغر علي

 زادهساري

شهریورماه  زهرا احمدي

1394 

 مكالي و ناآميخته -هاي كيلي یگاني كوهنگراف دانشگاه ایالم 47
دكتر فهميه 

 آهنگ قصرخوش

دكتر سيد 

اصغر علي

 زادهساري

شهریورماه  قدمخير آدینه

1394 

 گيري دلخواههاي گابور با نقاط نمونهپایداري قاب دانشگاه ایالم 48
دكتر ابوالحسن 

 فریدوني
شهریورماه  كوثر محمدزاده دكتر سميه مرادي

1394 

 اي رفع نشدنيهاي ارگودیك مولفهها/ گروهگروهعمل نيم دانشگاه ایالم 49
اصغر عليدكتر سيد 

 زادهساري

دكتر فهميه 

 آهنگ قصرخوش
شهریورماه  سجاد زرگوشي

1394 



 آل یاليهاي ایدهنظم توان دانشگاه ایالم 50
دكتر فهميه 

 آهنگ قصرخوش

دكتر سيد 

اصغر علي

 زادهساري

 1394آذرماه  مریم عبدشاهي

 دانشگاه ایالم 51
استفاده از روش فردهلم با  -حل عددي معادالت انتگرال ولترا

 محلي لژاندرهم
 دكتر احمد مالبهرامي

دكتر روشنك 

 كارلطفي
شهریورماه  اصغر بسطاميعلي

1394 

 هاي داراي تارهاي یالي گرافآلرتبه حسابي ایده دانشگاه ایالم 52
دكتر فهميه 

 آهنگ قصرخوش
اصغر دكتر سيد علي

 زادهساري
شهریورماه  فاطمه درویشي

1394 

 تقریب تبدیل فوریه و دوگان پنجره گابور دانشگاه ایالم 53
دكتر ابوالحسن 

 فریدوني

دكتر روشنك 

 كارلطفي
شهریورماه  كبري رحماني

1394 

 مراديدكتر سميه  مگالي -اي كوهنهاي یالي دو جملهآلساختن ایده دانشگاه ایالم 54
دكتر ابوالحسن 

 فریدوني
شهریورماه  معصومه هواسي

1394 

 هایزنبرگ -هاي ویلضرب براكت براي قاب دانشگاه ایالم 55
دكتر ابوالحسن 

 فریدوني

دكتر روشنك 

 كارلطفي
شهریورماه  نيافریبا كرمي

1394 

 مراديدكتر سميه  ايمكالي دنباله -هاي وتري و كوهنابر گراف دانشگاه ایالم 56
دكتر ابوالحسن 

 فریدوني
شهریورماه  ليال كامياب

1394 

 دانشگاه ایالم 57
رهيافت عددي براي معادالت انتگرال خطي و غيرخطي براساس 

 هاي برنوليايچند جمله
 دكتر احمد مالبهرامي

دكتر روشنك 

 كارلطفي
شهریورماه  حسن صفري

1394 

 واكر -كامرونهاي مطالعه جبري روي گراف دانشگاه ایالم 58
دكتر فهميه 

 آهنگ قصرخوش

دكتر سيد 

اصغر علي

 زادهساري

 1393مهرماه  مهدي نادري



 پذیر راسيهاي تجزیهمطالعه اي برذ گراف دانشگاه ایالم 59
دكتر فهميه 

 آهنگ قصرخوش

دكتر سيد 

اصغر علي

 زادهساري

خردادماه  سميه یوسفي

1393 

 هاي تكرار توابع دوآفينفراكتالي براي سيستمهميورفيسم  دانشگاه ایالم 60
اصغر دكتر سيد علي

 زادهساري
شهریورماه  سميه شكربيگي دكتر سميه مرادي

1393 

 دانشگاه ایالم 61
رهيافت تحليلي و عددي سيستم معادالت انتگرال فردهلم نوع 

 دوم دو بعدي
شهریورماه  ليال كرمي تر رضا جليلياندك دكتر احمد مالبهرامي

1393 

 دانشگاه ایالم 62
روش اسپالین براي تقریب مقادیر ویژه مسائل مقدار مرزي دو 

 اينقطه
 دكتر رضا جليليان دكتر احمد مالبهرامي

فاطمه 

 محمدحسيني
 1393تابستان 

 فينآهاي تكرار توابع دوبراي سيستمهميومورفيسم فراكتالي  دانشگاه ایالم 63
اصغر دكتر سيد علي

 زادهساري
شهریورماه  سميه شكربيگي دكتر سميه مرادي

1393 

 دانشگاه ایالم 64
هاي دیناميكي تكرار توابع كمين روي منيفلدهاي استواري سيستم

 فشرده

اصغر دكتر سيد علي

 زادهساري

دكتر ابوالحسن 

 فریدوني
شهریورماه  فردسعيده فرخي

1393 

 دانشگاه ایالم 65
رهيافت تحليلي و عددي سيستم معادالت انتگرال فردهلم نوع 

 دوم یك بعدي
 1393بهار  نياتطيبه قدوسي دكتر رضا جليليان دكتر احمد مالبهرامي

 دانشگاه ایالم 66
هاي دیناميكيز تكرار توابع كمين روي منيفلدهاي استواري سيستم

 فشرده

اصغر عليدكتر سيد 

 زادهساري

دكتر ابوالحسن 

 فریدوني
شهریورماه  سعيده فرخي فرد

1393 

 دانشگاه ایالم 67
دیفرانسيل فردهلم:  -رهيافت تحليلي و عددي معادالت انتگرال

 هاي تبهگن و غيرتبهگنهسته
 1393بهار  فهيمه منصورنيات دكتر رضا جليليان دكتر احمد مالبهرامي

 دكتر سميه مرادي هاي درختهاي مسيري گرافآلایده دانشگاه ایالم 68
اصغر دكتر سيد علي

خردادماه  مقدمسكينه نظري هزادساري

1393 



 فراكتابها و خودمانایي دانشگاه ایالم 69
اصغر دكتر سيد علي

 زادهساري

دكتر فهميه 

 آهنگ قصرخوش
ماه بهمن بيگيحسين هاشم

1393 

 دكتر سميه مرادي هاي خطياي هموار و خارج قسمتتك جمله هايآلایده دانشگاه ایالم 70
دكتر ابوالحسن 

 فریدوني
شهریورماه  مهرزیور رستمي

1393 

 دانشگاه ایالم 71
دیفرانسيل فردهلم  -رهيافت تحليلي و عددي معادالت انتگرال

 تحت شرایط آميخته
 شهریورماه حميد سالمتيان دكتر رضا جليليان دكتر احمد مالبهرامي

1392 

 دانشگاه ایالم 72
وار و ناآميخته با جورسازي مكالي، صدف -هاي كوهنابر گراف

 تام از نوع كونيك
 دكتر سميه مرادي

دكتر سيد 

اصغر علي

 زادهساري

شهریورماه  زینب چراغي

1392 

 كنداستوار، تقریباً از كودیك استوار را ایجاب ميمتعدي  دانشگاه ایالم 73
اصغر دكتر سيد علي

 زادهساري

دكتر فهميه 

 آهنگ قصرخوش
شهریورماه  زادهمریم حسين

1392 

 دانشگاه ایالم 74
اي و روش گروه متناوب هاي اسپالین غيرچند جملهتقریب

 ايصریح براي مسائل مقدار مرزي دو نقطه
 دكتر رضا جليليان

دكتر احمد 

 مالبهرامي
شهریورماه  كبري آذرنوش

1392 

 دانشگاه ایالم 75
اسپالین  -حل معادالت انتگرال ولترا با استفاده از روش بي

 محلي مربعي و مكعبيهم
 دكتر رضا جليليان

دكتر احمد 

 مالبهرامي
شهریورماه  بيگيمحسن رحيم

1392 

 1392تيرماه  سميه اكبري دكتر رضا جليليان دكتر احمد مالبهرامي انتگرالي فردهلم نوع اولرهيافت تحليلي و عددي معادالت  دانشگاه ایالم 76

 هدلولوي جزئي، نماهاي لياپانوف و ار گودیك پایا دانشگاه ایالم 77
اصغر دكتر سيد علي

 زادهساري

دكتر فهميه 

 آهنگ قصرخوش
 1392دي ماه  یوسف مرادي

 ايجملههاي تكآلایدههاي شكافنده دانشگاه ایالم 78
دكتر فهميه 

 آهنگ قصرخوش
اصغر دكتر سيد علي

 زادهساري
 1392دي ماه  زادهسكينه عله



 دانشگاه ایالم 79
روش آناليز هموتوپي و كاربرد آن در حل معادالت دیفرانسيل 

 با شرایط اوليه
 دكتر رضا جليليان

دكتر احمد 

 مالبهرامي

مهين خوراني 

 محمدي
شهریورماه 

1392 

 دكتر سميه مرادي هاها و اعداد بتني مدرج آنهاي یالي ابر گرافآلایده دانشگاه ایالم 80

دكتر سيد 

اصغر علي

 زادهساري

شهریورماه  پسندزینب دل

1392 

 دانشگاه ایالم 81
ي مقدار ي پنجم براي حل یك مسئلهاسپالین درجه -روش بي

 ي دوم با شرایط مرزي تركيبيمرزي مرتبه
 دكتر رضا جليليان

دكتر احمد 

 مالبهرامي
 1392تيرماه  نرجس دالوند

 1392تيرماه  زادهاسداله لطفي دكتر رضا جليليان دكتر احمد مالبهرامي رهيافت تحليلي و عددي معادالت انتگرالي ولترا نوع اول دانشگاه ایالم 82

 اسحاق الماسي دكتر رضا جليليان هاهاي نواري با كاربرد در اسپالینهاي ماتریسبرخي ویژگي دانشگاه ایالم 83
سيدمحمد 

 مرتضيوي
ماه بهمن

1391 

 ي نامطلقهاي پيوستهبنديبرگ دانشگاه ایالم 84
اصغر دكتر سيد علي

 زادهساري

دكتر فهميه 

 آهنگ قصرخوش
 1391تيرماه  فردرضا همایون

 دانشگاه ایالم 85
اي درجه پنجم براي حل عددي روش اسپالین غير چندجمله

 مسائل حساب تغييرات
 دكتر رضا جليليان

دكتر محمدحسين 

 دوسترحماني
بهمن ماه  مریم رسولي

1391 

 دانشگاه ایالم 86
اي درجه ششم براي حل عددي روش اسپالین غيرچندجمله

 Troeschمسئله 
 1391آذرماه  فاطمه رستمي اسحاق الماسي جليلياندكتر رضا 

 دمتر سميه مرادي هاي وتريآل یالي گرافایده دانشگاه ایالم 87
دكتر فهميه 

 آهنگ قصرخوش
ماه اردیبهشت افسانه محمدپور

1391 

 آهنگ قصردكتر فهميه خوش مكالي است -درخت كوهن -dمكمل یك  دانشگاه ایالم 88
 اصغردكتر سيد علي

 1391تيرماه  ميثم نوروزآبادیان زادهساري

R̅براي نگاشت گرافي  دانشگاه ایالم 89 = 𝑅 ∪ �̅� 1390ماه دي زهرا پاكزاددكتر فهميه اصغر دكتر سيد علي 



 

 آهنگ قصرخوش زادهساري

 هاي گرافي با مجموعه نقاط تناوبي آن بستهبررسي نگاشت دانشگاه ایالم 90
اصغر دكتر سيد علي

 زادهساري

دكتر فهميه 

 آهنگ قصرخوش
بهمن ماه  علي سارابيگي
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 تجزیه و تحليل از دستگاه معادالت زنجيره غذایي سه بعدي دانشگاه ایالم 91
دكترمحمدحسين 

 دوسترحماني
بهمن ماه  زادهسميه قلي دكتر رضا جليليان

1390 

 تجزیه و تحليل دستگاه معادالت كلموگروف دانشگاه ایالم 92
دكترمحمدحسين 

 دوسترحماني
بهمن ماه  فرشته مظفري دكتر رضا جليليان

1390 

 هاي متناهيهاي دیناميكي خطي روي حلقهسيستم دانشگاه ایالم 93
دكتر فهميه 

 آهنگ قصرخوش

دكتر سيد 

اصغر علي

 زادهساري

 1390ماه دي معصومه جمشيدي

 دانشگاه ایالم 94
شكارچي هاروست  -معادالت شكار تجزیه و تحليلي از دستگاه

 شده

دكترمحمدحسين 

 دوسترحماني

دكتر منصور 

 سراج
ماه بهمن فرفرانك حقيقي

1389 


