اولويت هاي برنامه تحقيقاتي

عنوان برنامه تحقيقاتي

نام خانوادگي و نام

دانشكده

مرتبه علمي

اسداللهي جواد

ریاضي و آمار

استاد

اسماعيلي ندا

ریاضي و آمار

استادیار

اشرفي ورنوسفادراني سميه ریاضي و آمار

استادیار

قابليت اعتماد ،نظریه اطالعات

اعظم سعيد

ریاضي و آمار

استاد

نظریه لي و موضوعات مرتبط

اميني هرندي عليرضا

ریاضي و آمار

استاد

ایران پناه نصرا

ریاضي و آمار

استادیار

باقریان جواد

ریاضي و آمار

دانشيار

تركيبيات جبري

بيدرام حميد

ریاضي و آمار

دانشيار

نظریه توزیع ها و مدلهاي رگرسيوني

پرورده افشين

ریاضي و آمار

دانشيار

-3بررسي شرایط بدوضعي در مدل هاي مختلف رگرسيوني
تحليل دادههاي تابعي و با ابعاد باال ,كاربرد -1مطالعه دادههاي تابعي و با ابعاد باال (بخصوص رگرسيون با پاسخ تابعي و منيفلد مقدار).
فرایندهاي تصادفي ,مطالعه و كاربرد
-2مطالعه فرایندهاي شایعه در حالتي كه فرایند نشر شایعه یك فرایند تجدید باشد.

پوریاي ولي محمدرضا

ریاضي و آمار

استاد

آدرس صفحه وب

-1روش هاي همولوژیکي در نظریه نمایش جبرها
نظریه نمایش جبرها

ریاضيات مالي -احتمال و فرایندهاي
تصادفي -معادالت دیفرانسيل تصادفي

-2جبر همولوژي بعد باال و مسایل مرتبط

https://sciold.ui.ac.ir/~asadollahi/

-3نظریه اریب تاو
-1قيمت گذاري مشتقات مالي و اطالعات نامتقارن
 -2ریسك و ارزیابي آن

https://sciold.ui.ac.ir/~n.esmaeeli/

 3نظریه نشت
.-1مدلسازي قابليت اعتماد سيستمهاي منسجم
-2الگوهاي تعمير و نگهداري سيستمهاي منسجم

https://sciold.ui.ac.ir/~s.ashrafi/

 -3اندازه هاي اطالعات و قابليت اعتماد
-1مطالعه كالسي از جبرهاي لي كه عمدتا داراي بعد نامتناهي هستند ،بویژه جبرهاي لي آفين
توسيعي
-2مطالعه موضوعات مرتبط مانند سيستم هاي ریشه و گروه هاي وایل و نمایش هاي آن ها،

https://sciold.ui.ac.ir/~azam/

 -۳جبرهاي لي آفين توسيعي پيمانه اي
نظریه نقطه ثابت متري و هندسه فضاهاي  -1نظریه نقطه ثابت متري
باناخ
كاربرد روش بوتاسترپ در آمار فضایي،
كنترل كيفيت آماري و روشهاي
نمونهگيري

https://sciold.ui.ac.ir/~a.amini/

-2هندسه فضاهاي باناخ
-1روشهاي مختلف بوتاسترپ در آمار فضایي ،زمين آمار ،مشبکهاي و الگوهاي نقطهاي
 -2كاربرد روشهاي بوتاسترپ در نمودارهاي مختلف كنترل فرایند آماري متغير و وصفي

https://sciold.ui.ac.ir/~iranpanah/

 -3الگوریتم بوتاسترپ در روشهاي نمونهگيري مانند مجموعه رتبهدار و پساطبقهبندي قضاوتي
 -1اسکيم هاي شركت پذیر
-2كدهاي جایگشتي

https://sciold.ui.ac.ir/~bagherian/

-3نظریه جبري گراف
-1استفاده از توزیع هاي دو و چند متغيره در مدل هاي رگرسيوني با نرخ شفایافتگي
 -2بررسي ساختار توزیع هاي دو متغيزه گسسته با استفاده از روشهاي نوین

مدلهاي ناپارامتري
ژیودوزي ها در مجموعه هاي منظم

-3كاربرد فرایندهاي تصادفي
 -1ژئودوزي ها در مجموعه هاي منظم تقریبي از خمينه هاي ریماني

تقریبي و بهينه سازي روي خمينه هاي

-2توابع با برون گراف منظم تقریبي روي خمينه هاي ریماني

ریماني

-3روش هاي عددي در بهينه سازي غير هموار روي خمينه هاي ریماني

https://sciold.ui.ac.ir/~h.bidram/

https://sciold.ui.ac.ir/~a.parvardeh/

https://sciold.ui.ac.ir/~pourya/

 -1بررسي انواع كالسهاي سالخوردگي در قابليت اعتماد و كاربرد آنها در مطالعه طول عمر
نگهداري بهينه و مدلهاي وارانتي براي

توانگر مهدي

ریاضي و آمار

دانشيار

خاتمي بيدگلي مریم

ریاضي و آمار

استادیار

خسرویان عرب حسن

ریاضي و آمار

استادیار

زمان زاده احسان

ریاضي و آمار

دانشيار

سبحاني رضا

ریاضي و آمار

دانشيار

نظریه جبري كدگذاري

سجادي فرخنده السادات

ریاضي و آمار

استادیار

نظریه احتمال و كاربردهاي آن

سليمي مقدم حميدرضا

ریاضي و آمار

دانشيار

هندسه دیفرانسيل

طالبي هوشنگ

ریاضي و آمار

استاد

عبدالهي عليرضا

ریاضي و آمار

استاد

نظریه گروه ها

عظيمي موصلو وحيد

ریاضي و آمار

استادیار

ریاضي فيزیك

سيستمهاي چند مؤلفهاي

سيستمهاي منسجم
 -2مطالعه انواع مدلهاي تعمير و نگهداري سيستمهاي منسجمو وزني

https://sciold.ui.ac.ir/~m.tavangar/

 -3مدلهاي تعمير و نگهداري سيستمهاي چندمؤلفهاي كه به همراه ضمانت نامه به فروش ميرسند
-1نظریه سرشت ها

نظریه گروه ها

حسابان كسري و روشهاي حل عددي حل
معادالت كسري
نمونه گيري مجموعه رتبه دار ،استنباط
آماري ،اطالعات كمکي

 -2كدهاي جایگشتي

https://sciold.ui.ac.ir/~m.khatami/

-3نظریه جبري گراف
-1حسابان كسري
 -2روشهاي عددي براي حل معادالت كسري

https://sciold.ui.ac.ir/~h.khosravian

-3روش هاي طيفي و شبه طيفي ،توابع خاص
-1بهبود روش هاي استنباطي اماري با استفاده از اطالعات كمکي مرتبط با رتبه ها
 -2توسعه روشهاي نمونه گيري كاراتر

https://sciold.ui.ac.ir/~e.zamanzade/

 -3استفاده از روش هاي بازنمونه گيري در ببود استنباط اماري
 -1كدهاي خطي و ساختار آنها
 -2كاربردهاي ساختارهاي جبري ،تركيبياتي و گرافي در كدگذاري

https://sciold.ui.ac.ir/~r.sobhani/

 -3كدهاي جایگشتي و كاربرد در ذخيره داده ها
-1مطالعه مدل هاي نوسانات تصادفي و كاربرد آن در علوم پایه
 -2فرایندهاي تصادفي و كاربرد آن .به طور خاص مطالعه فرایندهاي شایعه ،فرایند هاي زاد و

https://sciold.ui.ac.ir/~f.sajadi/

مرگ ،فرایند ماركف پنهان و فرایند دریشله
-3ميدان هاي تصادفي ماركفي گوسي و بررسي انواع ساختارهاي همبستگي
-1هندسه ریماني
-2هندسه فينسلري

طرح آزمایشها /مدلهاي خطي و جمع

-3فضاي همگk
 -1كاوش اثرات متقابل معني داردر طرح هاي فاكتوریل

آوري و تجزیه و تحليل دادههاي علوم

-2معرفي معيار و شناسایي طرح هاي بهينه در مدلهاي خطي و خطي تعميم یافته

رفتاري و اجتماعي

https://sciold.ui.ac.ir/~hr.salimi/

https://sciold.ui.ac.ir/~h-talebi/

-3نمونه گيري و طرح و تجزیه داده هاي آزمایشي و مداخله اي علوم رفتاري
-1مطالعه در زمينه گروه ها
 -2مطالعه ساختار هاي تركيبياتي

https://sciold.ui.ac.ir/~a.abdollahi/

 - 3كدهاي جایگشتي
-1محاسبات و اطالعات كوانتومي
-2علوم داده و محاسباتي
-3معادالت دیفرانسيل و سيستم هاي دیناميکي

https://sciold.ui.ac.ir/~v.azimi/

 -1الگوریتم هاي پارامتري
علمبردار محسن

ریاضي و آمار

استادیار

فخار مجيد

ریاضي و آمار

استاد

كاظمي ایرج

ریاضي و آمار

دانشيار

محمدي محمد

ریاضي و آمار

استادیار

منصوروار زهرا

ریاضي و آمار

استادیار

موحدیان عطار نوشين

ریاضي و آمار

دانشيار

ميرزایي داود

ریاضي و آمار

دانشيار

نصراصفهاني عليرضا

ریاضي و آمار

دانشيار

نوبختيان صغري

ریاضي و آمار

استاد

الگوریتم و محاسبات ،رمزنگاري ،یادگيري
ماشين

 -2رمز ارزها
 -3بينایي ماشين

https://sciold.ui.ac.ir/~m.alambardar/

-1نظریه بهينه سازي،
آناليز تابعي خطي و غير خطي

مدلهاي خطي تعميم یافته چندمتغيره با
اثرات آميخته در تحليل دادههاي همبسته
استفاده بهينه از اطالعات كمکي در
طرحهاي نمونه گيري مدرن
تحليل بقا با رهيافت مبتني بر ریسكهاي
رقابتي در مهندسي قابليت اعتماد
توصيفهاي قيدي و شرایط بهينگي براي
مسائل بهينه سازي غيرمحدب و ناهموار و
كاربردها

 -2نظریه نقطه ثابت،

https://sciold.ui.ac.ir/~fakhar/

-3هندسه فضاهاي باناخ
-1مدلسازي چندمتغيره دادههاي همبسته با اثرات آميخته
 -2مدلهاي نواسانات تصادفي و كاربرد آن در علوم

https://sciold.ui.ac.ir/~ikazemi/

-3ميدانهاي تصادفي ماركوفي گوسي و بررسي انواع ساختارهمبستگي
-1نمونه گيري
-2اطالعات كمکي

https://sciold.ui.ac.ir/~m.mohammadi/

 -3روشهاي زیرنمونه گيري
 -1مدلهاي ریسكهاي رقابتي در تحليل دادههاي بقا
 -2مدلهاي ریسكهاي رقابتي تعميمیافته در فرآیند نگهداري سيستمها

https://sciold.ui.ac.ir/~z.mansourvar/

 -3معيارهاي اطالع در تحليل دادههاي بقا
 -1توصيفهاي قيدي و شرایط بهينگي براي مسائل بهينه سازي با قيود مکمل مخروط درجه
دوم

https://sciold.ui.ac.ir/~n.movahedian/

 -2توصيفهاي قيدي و شرایط بهينگي براي مسائل بهينه سازي كلي و كاربرد آن
 -3توصيفهاي قيدي و شرایط بهينگي براي مسائل نش تعميم یافته ناهموار
 -1تقریب داده هاي پراكنده

تقریب هاي عددي روي داده هاي پراكنده  -2حل عددي معادالت دیفرانسيل
 -3علوم محاسباتي و علوم داده

https://sciold.ui.ac.ir/~d.mirzaei/

-1زیر رسته هاي ان خوشه اي اریب
نظریه نمایش جبرها

روشهاي محاسباتي غير هموار براي مسایل
بهينه سازي مقيد

 -2جبرهاي خوشه اي

https://sciold.ui.ac.ir/~nasr_a/

-3روشهاي فانکتوریالي درنظریه نمایش جبرها
 -1روشهاي عددي براي حل مسایل بهينه سازي مقيد غير محدب
-2مسایل بهينه سازي غير هموار به روي خمينه هاي ریماني
 -3كاربرد بهينه سازي غير هموار در علوم كامپيوتر

https://sciold.ui.ac.ir/~nobakht/

 -1هندسه ،توپولوژي و فيزیك :بررسي خواص هندسي و توپولوژیکي نظریات مهم رایج در علم
فيزیك
ورشوي اميرعباس

ریاضي و آمار

استادیار

یوسف زاده مليحه

ریاضي و آمار

استاد

ریاضي فيزیك

 -2فراكتالها و ميدانهاي كوانتومي :مدلسازي نظریه ميدانهاي كوانتومي و نظریه استاندارد

https://sciold.ui.ac.ir/~ab.varshovi/

 -3گرانش كوانتومي تصادفي :به كار بردن مکانيزم تصادفي وینر در مدلسازي نظریه گرانش
(سوپر) جبرهاي لي ،سيستم هاي ریشه و
نظریه نماش

كوانتومي به كمك روش انتگرال مسير.
 -1مطالعه سوپرجبرهاي لي كه داراي تجزیه ریشه هستند
-2مطالعه سيستمهاي ریشه متناظر
-3مطالعه نظریه نمایش متناظر

https://sciold.ui.ac.ir/~ma.yousofzadeh/

