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 صبا کردکریمی 1
یوسفی  دکتر مجید

 خوشبخت

های زمانی و تعداد ناهمگن با پنجره مساله مسیریابی وسیله نقلیه

 محدودی از منابع
vc.basu.ac.ir/basu380366 2/10/1399 16- 14 

2 
سیده  حاجی سید عزیزی

 نرگس
 To investigate single and multi-dimensional محمداسماعیل سامعیدکتر 

fractional neutral functional q–differential equations 
vc.basu.ac.ir/basu380587 03/10/1399 14 

 یرزاپورهدی مم دکتر شاکر عبدالمحمدی 3
در تسریع  زدایی تصویر و کاربرد آنساختار ماتریس ضرایب مساله مات

 FISTAهمگرایی روش 
vc.basu.ac.ir/basu395092 17/10/1399 10-9 

 vc.basu.ac.ir/basu395092 17/10/1399 10-11 با استفاده از چند منبع انرژی CTمدل ریاضی مساله بازسازی تصویر  میرزاپورمهدی  دکتر عرفانه مولوی 4

 میرزاپورمهدی  دکتر عبدالرزاق رحمانی 5
درجه دوم و اهمیت آن در حل مسائل مساله جایگزینی جدایی پذیر 

 بازسازی تصویر
vc.basu.ac.ir/basu395092 17/10/1399 12-11 

 vc.basu.ac.ir/basu380439 17/10/1399 13-12 های دیفرانسیلی پیوسته برای بیمارهای واگیردارمدل عصاریپوریا  دکتر لیال اسکندری 6

 قاسمیرضا  دکتر رضا ممیوند 7
های بالکچین با استفاده ذخیره سازی مورد نیاز در سامانهکاهش فضای 

 های تسهیم چند رازاز طرح
vc.basu.ac.ir/basu395143 18/10/1399 16-15 

 قاسمی دکتر رضا روناک محمودیان 8

یک طرح ذخیره سازی غیر متمرکز بر اساس قراردادهای هوشمند 

های و پرس و جوی روی دادهذخیره سازی بالکچین اتریوم برای 

 فارماکوژنومیک

vc.basu.ac.ir/basu395143 18/10/1399 17-16 

 vc.basu.ac.ir/basu380145 11/11/1399 12-10 های مرکز پذیر در فضاهای متریک محدبنگاشت موسائیمحمد  دکتر الهه طاهری 9

ین
زم
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 دکتر محمد حسین قبادی سلیمانی عاطفه 10
های الیگودرز منطقه شناسی مهندسی گرانیتخصوصیات زمینبررسی 

 خورمه
vc.basu.ac.ir/basu380279 22/9/1399 10 صبح 

 طالع فاضل ابراهیم دکتر زهرا کیهانی الوندی 11
ها در محدوده بررسی غلظت فلزات سنگین و توزیع ژئوشیمیایی آن

 داشکسنکاری طالی دشت گل تپه با تاکید بر تاثیر فعالیت معدن
vc.basu.ac.ir/basu380476 26/9/1399 10صبح 

 vc.basu.ac.ir/basu380139 30/9/1399 14 مطالعه آلودگی محیط آب و رسوبات ساحلی توسط میکروپالستیک جومعانی محمد دکتر مهتاب بهادری 12

 دکتر محمد حسین قبادی سهیال حق ویردی 13
شناسی مهندسی شیلها به عنوان یک سنگ بررسی خصوصیات زمین

 مشکل آفرین
vc.basu.ac.ir/basu380279 2/10/1399 10 صبح 
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 دکتر سید داود محمدی عادل مظفری پور 14
ها با تاکید بر اثر شناسی مهندسی ماسه سنگهای زمینبررسی ویژگی

 بافت
vc.basu.ac.ir/basu380236 14/10/1399 8 صبح 

 دکتر سید داود محمدی نیلوفر نجاره 15
ن با خصوصیات اها، مکانیسم ایجاد، ارتباطفرسایش بادی خاکمطالعه 

 های کنترل آنخاک و روش
vc.basu.ac.ir/basu380236 16/10/1399 8 صبح 

 صبح vc.basu.ac.ir/basu380095 16/10/1399 8 سرشار سایش بر تاکید با های گرانیتیهای تعیین سایندگی سنگروش حیدری مجتبیدکتر  مهری اسدی 16

 صبح vc.basu.ac.ir/basu380095 16/10/1399 10 سل  هایارزیابی حساسیت و رمبندگی خاک حیدری مجتبیدکتر  امیرحسین احمدی مقدم 17

 صبح vc.basu.ac.ir/basu380236 16/10/1399 10 ردا خرده جریان انواع  های شناسایی وبررسی مکانیسم وقوع، روش محمدی داود سید دکتر فهیمه خرمی 18

ک
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ف
 

 صبح CPU TPU and GPU vc.basu.ac.ir/basu380471 10/10/1399 10ای بر تانسور فلو و نقش مقدمه دکتر مهرابی امیرحسین لک 19

_vc2.basu.ac.ir/course_2018002 درمانی پرتو هایروش با آشنایی دکتر حاج ولیئی رضوان افشاری 20

01 
 صبح 11 10/10/1399

 صبح vc.basu.ac.ir/basu380106 13/10/1399 10 همگردش رهیافت - اپتیکی تصویرگیری بررسی دکتر رئوفی یاسمن امیری 21

22 
 سیده یوسفوند حسینی

 لیال
 صبح vc.basu.ac.ir/basu380106 14/10/1399 10 تصویر سازیبهینه هایروش و هاابیراهی بررسی دکتر رئوفی

 صبح vc.basu.ac.ir/basu380106 15/10/1399 10 سطح یک ارتفاع خیزهای و افت آماری هایروش بررسی دکتر رئوفی محمدعارف عاصم 23

 صبح vc.basu.ac.ir/basu380080 17/10/1399 9 فیزیک در هاتکینگی دکتر امیری فاطمه گودرزی 24

 صبح vc.basu.ac.ir/basu380493 17/10/1399 10 کاربردها و هاویژگی گرافن، دکتر انصاری پور راضیه لو خدابنده 25

 بعدازظهر vc.basu.ac.ir/basu380207 17/10/1399 14 اخترها ابر نو دکتر نظری پویا شهناز قادرپور 26

 بعدازظهر vc.basu.ac.ir/basu380207 24/10/1399 14 های انرژی تاریک برهم کنشیبررسی مدل دکتر نظری پویا مصطفی پور متین 27

 صبح vc.basu.ac.ir/basu380248 29/10/1399 11:30 آن کاربردهای و پیزوالکتریک نانوژنراتورهای دکتر ژاله نعیمه عینعلی 28

 صبح vc.basu.ac.ir/basu380109 30/10/1399 10 های وابسته به تکانه زمانپتانسیل دکتر زریونی امیرمسعود غضنفری 29
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     vc.basu.ac.ir/basu380222 13/10/1399 12- 10 هاوی آسناپین در روند درمان بیماریهایی از دارتازه ناصر میرازیدکتر  الهام فرهادی 30

  vc.basu.ac.ir/basu380222 14/10/1399 12 - 10 های آن کلینیکی آنآمی تریپتیلین و کاربرد ناصر میرازیدکتر  سهیال نیازی 31

 vc.basu.ac.ir/basu380222 15/10/1399 12 - 10 سازی آن در حیوانات آزمایشگاهی های تجربی مدلآلزایمر و روش ناصر میرازیدکتر  بهنام محمد پور 32

  vc.basu.ac.ir/basu380168 16/10/1399 16 - 14 تاثیر گاز فسفین بر بدن انسان اتابک روحی امینجاندکتر  سمیرا مجیدی 33
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