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راهنمایی شده های دوره ارشدلیست پایان نامه    

ارشد عنوان پایان نامه  استاد مشاور استاد راهنما نام دانشجو 

ناشی از صدمه P53دو مدل ریاضی برای بررسی رفتار پروتئین

DNA 
محمدی نژاد حاجی محمد امید ربیعی مطلق مرضیه نجفی  

معادالت سولیتون گروه پایا وخطوط منحنی هندسی دو 

 همیلتون در فضاهای ریمان متقارن
 امید ربیعی مطلق حاجی محمد محمدی نژاد آصف اویار حسین

-C محمدرضا میری خیرانساء انصار جبر نیم گروهی از ایزومتری های جزئی 
حاجی محمد 

 محمدی نژاد
حدی در معادالت دیفرانسیل لیناردوجود و یکتایی چرخه های   امید ربیعی مطلق حاجی محمد محمدی نژاد سمانه محمدی 

 حاجی محمد محمدی نژاد امید ربیعی مطلق محمد درویش زاده تابه تناوب مراکز درجه دوم بازگشت پذیر

مطالعه ی یک مدل ریاضی مورد استفاده در الگو گشترش 

جهش یافته آنبیماری آنفوالنزای پرندگان ونوع   
 حاجی محمد محمدی نژاد امید ربیعی مطلق علیرضا ساالر زاده بایگی

نگاشتهای اشتقاق پذیر تعمیم یافته در نقطه صفر روی برخی 

 جبرهای عمل گری انعکاسی
 امید ربیعی مطلق حاجی محمد محمدی نژاد عارفه مهرجوفرد

جوابهای هموکلینیک برخی سیستم های ناخودگردان مرتبه 

 دوم
 حاجی محمد محمدی نژاد امید ربیعی مطلق زهرا حسنی

یابات کلی )جهانی( از چرخه های حدانشع  امید ربیعی مطلق حاجی محمد محمدی نژاد   راضیه دروازه بان زاده 

 امید ربیعی مطلق حاجی محمد محمدی نژاد فهیمه مومنی منحصر به فردی چرخه حدی برای معادله پایه شعاعی

تابع لیاپونوف موضعی و کلی برای سیستمهای ساختن 

 دینامیکی گسسته با استفاده از توابع پایه شعاعی
 امید ربیعی مطلق حاجی محمد محمدی نژاد صمد سهرابی سیالبی

هوف روی انشعابات هیتروکلینیک نزدیک انشعاب صفر

 میدانهای برداری وارون پذیر در فضای سه بعدی
ربیعی مطلقامید  زهره اتشی امناب  حاجی محمد محمدی نژاد 

مطالعه یک مدل ریاضی مورد استفاده در الگوهای گسترش 

 بیماری آنفوالنزای نوع آ
 حاجی محمد محمدی نژاد امید ربیعی مطلق سمیه خوری فاز



نژاد حاجی محمد محمدی امید ربیعی مطلق نیکزاد کریمی اختالالت دوگانه معادله درجه دوم با مراکز هم بعد چهار  

جوابهای مثبت چند گانه برای مسائل مقدار مرزی درجه سوم 

 غیر خطی در فضاهای باناخ
 امید ربیعی مطلق حاجی محمد محمدی نژاد اعظم علیزاده نظرکندی

وجود جوابهای متناوب مثبت از معادالت دیفرانسیل مرتبه دوم 

 غیر خطی
مطلقامید ربیعی  حاجی محمد محمدی نژاد محبوبه غفاریان   

 اکرم ببری بجمه جوابهای متناوب مثبت از معادالت دیفرانسیل متناوب
حاجی محمد محمدی نژاد 

 امید ربیعی مطلق
---  

 حاجی محمد محمدی نژاد علیرضا جانفدا فایز جزایری جبرهای یکانی _ C تعریف متر از طریق عملگرهایی از

محمودیرحیمه  یک توسیع ناجابجایی از انتگرال گیری مجرد  امان اله اسدی حاجی محمد محمدی نژاد 

 حاجی محمد محمدی نژاد امان اله اسدی الهه قدمگاهی زیر فضاهای پایا تحت تشابه و عملگرهای خطی حافظ تشابه

مشتقات و نظم آرنز جبرهای  ،میانگین پذیری ضعیف تقریبی

 سگال
 حاجی محمد محمدی نژاد محمد رضا میری علی تشکا فیروزجائی

گروههای فشرده و مجموعه های مناسب نیم  حاجی محمد محمدی نژاد محمد رضا میری اکرم بنایی 

 امید ربیعی مطلق حاجی محمد محمدی نژاد الهه ادبی کران پایین برای چرخه های حدی در سیستم لینارد

انشعاب هوف برای معادالت دیفرانسیل با حالت تاخیری 

 وابسته
محمد محمدی نژادحاجی  شریفه مستمند  امید ربیعی مطلق 

سنیه حاجی ابادیح کتایی چرخه های حدی برای معادالت دیفرانسیل مکعبی  امید ربیعی مطلق حاجی محمد محمدی نژاد 

آنالیزدومدل ریاضی برای رشدتومورهابا تاخیر زمانی در تکثیر 

 سلولی
 حاجی محمد محمدی نژاد امید ربیعی مطلق زهرا نگهداری

پایداری ساختاری میدان های برداری شبه همگن مسطح چند 

 جمله ای
 حاجی محمد محمدی نژاد امید ربیعی مطلق محبوبه سکندرپور

ان برداری همیلتونی چرخه حدی در یک مید 121جود و

  --همختل شده درج
 امید ربیعی مطلق حاجی محمد محمدی نژاد عاطفه براتی

    



همیلونی مسطح تکه ایاشعاب های هاف سیستم های   فاطمه سلطانی 
حاجی محمد محمدی نژاد 

 امید ربیعی مطلق
 امید ربیعی مطلق

انشعاب موضعی هاف وجوابهای تناوبی سرتاسری در یک 

 سیستم شکاروشکارچی تاخیری
رتضی شریفیم  حاجی محمد محمدی نژاد امید ربیعی مطلق 

غیر قضایای نقطه ثابت وارگودیک تئوری برای نگاشتهای 

 خطی در فضاهای هیلبرت
 حاجی محمد محمدی نژاد حسین خالدی

 علیرضا جانفد

 

تحلیل پایداری مجانبی سیستم های ناپیوسته به روش 

 میانگین پذیری
 علیرضا جانفد حاجی محمد محمدی نژاد مهدیه فنودی

های هموکلینیک نزدیک دورهای هیتروکلینیک با یک مسیر 

 نقطه تعادل ویک مسیر تناوبی
 امید ربیعی مطلق حاجی محمد محمدی نژاد سیده زهرا مرتضوی مقدم

 رفتارسراسری جواب ها در یک مدل شکاروشکارچی لوتکا 

 ولترا با ساختار مرحله ای شکار
 حاجی محمد محمدی نژاد امید ربیعی مطلق سیده زهرا مهدوی تبار

انشعاب در یک سیستم شکاروشکارچی از نوع لسلی با بازخورد 

 تابعی تعمیم یافته هلینک نوع سوم
 حاجی محمد محمدی نژاد امید ربیعی مطلق صدیقه شهریاری

مراکز همیلتونی نوع خطی از میدان های برداری خطی به 

1همراه چند جمله ای همگن درجه   
 امید ربیعی مطلق مریم افشارنسب

 حاجی محمد محمدی نژاد

 

 

عفونت در محیط گرددر یک مدل ریاضی برای  انشعاب عقب

 طبیعی با درمان ضد ویروسی
 محسن عامری فر

حاجی محمد محمدی نژاد 

 امید ربیعی مطلق
- 

منیفلدجواب وهمواری برای معادالت دیفرانسیل با تاخیر 

 وابسته به حالت
 امید ربیعی مطلق حاجی محمد محمدی نژاد سمیرا مهمویی

    

    

    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

هراهنمایی شد پایان نامه های دوره دکتری ریاضی    

دکتری  عنوان پایان نامه  

 

دانشجونام   استاد مشاور استاد راهنما 

سیستم های دینامیکی وبررسی مدل های درمان سرطان با ویروس 

 ونقش تاخیر در انها
 امید ربیعی مطلق حاجی محمد محمدی نژاد اکرم آشیانی

معادالت دیفرانسیل تاخیری وکاربردانشعاب در دینامیک های مدل 

 های شبکه های عصبی تاخیری
 امید ربیعی مطلق حاجی محمد محمدی نژاد محمد هادی مصلحی

 امید ربیعی مطلق زینب تنوری شرشر سیستم های دینامیک ونقش انشعاب در مدل ریاضی نوسان کننده
حاجی محمد محمدی 

 نژاد

بررسی سیستم های دینامیک ونقش تعیین کننده انشعاب در 

 دینامیک مدل های اپیدمیولوژی برای کنترل بیماری های مسری
یثم بنی اسدی مقدمم  

حاجی محمد محمدی نژاد 

 امید ربیعی مطلق

 

------- 

 


