چهارشنبه ( )۹۶/۶/۸کالس 1
ٔغئ َٛجّغ۹ٝ

سمان کد مقاله

عنوان مقاله

سخنزان

۰۳-۰۳۹۲۱

ٛ٘ A-10-226-2یذٔ ٜذرعی

ٔذَ ثٙذی ٌغتزٞ ٜبی عٛآح ٘ى َٛاػتجبری تحت ٘زخ ثبسیبثی تصبدفی

۰۳۹۲۱-۰۴

ِ A-10-209-1یال ػبثذیٗپٛر

پیؼٌٛیی فضبیی در فزایٙذٞبی ثتب-دٚجّٕٝای

پذیزایی

۰۴۹۲۱-۰۵

پیؼثیٙی عزیٞبی سٔب٘ی ثب اعتفبد ٜاس ٔٛجهٞب  ٚؽجىٞٝبی ػصجی ٔصٛٙػی

۰۵-۰۵۹۲۱

ٔ A-10-176-1یتزا لٙجزسادٜ

۰۵۹۲۱-۰۶

A-10-40-1

۰۶-۰۶۹۲۱

 A-10-120-1فزا٘ه ػّی ٔحٕذی تحّیُ ثیشی ٔذِٟبی پزاوٙذ ٜفضبیی

فزٚؽ فبضّی اصُ

فزایٙذ دیزیىّ ٚ ٝوبرثزد آٖ در آسٔ ٖٛفزض

چهارشنبه ( )۹۶/۶/۸کالس ۲
ٔغئ َٛجّغ۹ٝ

سمان کد مقاله

سخنزان

۰۳-۰۳۹۲۱

 A-10-165-2اعٕبػیُ أیزی

عنوان مقاله
تحّیُ ارسػ در ٔؼزض خغز ؽبخص ٌز ٜٚثب٘ه در ثٛرط اٚراق ثٟبدار تٟزاٖ ثب اعتفبد ٜاس
ٔذِٟبی آرچ تٛا٘ی ٘بٔتمبرٖ

۰۳۹۲۱-۰۴

A-10-45-1

ٔزیٓ ٞبؽٕی

ٔزٚری ثز ؽزایظ ایغتبیی ٔذِٟبی GARCH

۰۴-۰۴۹۲۱

A-10-1-1

آرس ٚحبجرججی

ٔذَ اتٛرٌزعیٔ ٛزتج ٝا َٚغیزخغی ثب ػبُٔ اثذاع ٚاثغتٝ

پذیزایی

۰۴۹۲۱-۰۵
۰۵-۰۵۹۲۱

 A-10-218-2پزیغب ٘یّٛفز

ثىبرٌیزی رٚؽٟبیی ثز ٔجٙبی ؽجىٞٝبی ثیشی ثزای ردٜثٙذی  ٚا٘تخبة ػٛأُ ٔٛثز در عٟبْ

۰۵۹۲۱-۰۶

A-10-75-1

رحیٓ ٔحٕٛد٘ٚذ

ارسیبثی ریغه در پبالیؾٍبٌ ٜبس ثب اعتفبد ٜاس تٛسیغ پٛاعٔ ٖٛزوت دٔ ٚتغیزٜ

۰۶-۰۶۹۲۱

A-10-91-1

ٟٔذی وال٘تزی

تحّیُ ٔجٕٛػٔ ٝمبدیز تىیٗ اعتٛار

چهارشنبه ( )۹۶/۶/۸کالس ۳
ٔغئ َٛجّغ۹ٝ

سمان کد مقاله

عنوان مقاله

سخنزان

تحّیُ حغبعیت ثزای ٔىب٘یغٓ ا٘صزاف در دادٜٞبی عِٛی ثب اعتفبد ٜاس ٔ٘ٛت وبرِٛی س٘جیز

۰۳-۰۳۹۲۱

A-10-54-1

تبثبٖ ثبغفّىی

۰۳۹۲۱-۰۴

A-10-82-1

ثٟشاد ٔحٕٛدیبٖ

ٔیذاٖٞبی تصبدفی ٘بٌبٚعی ٔجتٙی ثز تٛسیغٞبی چٙذٔتغیز ٜچ٘-ِٝٛزٔبَ

۰۴-۰۴۹۲۱

A-10-92-2

رضب پٛرٔٛعی

اعتفبد ٜاس تٛسیغ چ٘ ِٝٛزٔبَ در ثزرعی وبرایی فزایٙذٞبی التصبدی

ٔبروٛفی جٟؾی ثزٌؾت پذیز

پذیزایی

۰۴۹۲۱-۰۵
۰۵-۰۵۹۲۱

 A-10-118-1رئٛف ٝاصغزی

۰۵۹۲۱-۰۶

A-10-96-1

۰۶-۰۶۹۲۱

ٟٔ A-10-219-1غب ٘بدیفز

اعٕبػیُ یبرػّی

اعتفبد ٜاس تٛسیغ فبس٘ٛع در فزایٙذ عبِخٛردٌی ثیٕبراٖ ٔغٗ ٔجتال ث ٝعزعبٖ پٛعت
ٔذَثٙذی تٛاْ فزایٙذٞبی فضبیی-سٔب٘ی د ٖٚرتجٝ
ثزآٚرد ثیشی ٘ٛاحی وٛچه تحت فزایٙذ ٌبٔبی ؽٕبرؽی فضبیی

چهارشنبه ( )۹۶/۶/۸کالس ۴
ٔغئ َٛجّغ۹ٝ

سمان کد مقاله

عنوان مقاله

سخنزان

ٔمبعغ ػزضی ٔٛضؼی  ٚعزاعزی در احتٕبَ

۰۳-۰۳۹۲۱

A-10-90-2

۰۳۹۲۱-۰۴

 A-10-121-2ػبثذیٗ حیذری

تزتیجٟبی تصبدفی ته ٔتغیز ٜع َٛػٕزٞبی ٔب٘ذِٛٔ ٜفٞٝبی س٘ذ ٜدر عیغتٕٟبی n-r+1اس  nد٘جبِٝای

۰۴-۰۴۹۲۱

 A-10-121-1لجبد ثزٔبَ سٖ

ٍٟ٘ذاری اس تزتیجٟبی تصبدفی ثیٗ عیغتٕٟبی ٔٛاسی تحت رٚػ تٛا٘ی

ٟٔذی ؽٕظ

پذیزایی

۰۴۹۲۱-۰۵
۰۵-۰۵۹۲۱

 A-10-242-1احٕذرضب یشدا٘یبٖ

ارسػ ٌذاری اختیبرات عجذی در ثبسارٞبی ٘بوبُٔ

۰۵۹۲۱-۰۶

 A-10-105-1ػزفبٖ صّٛاتی

رٚػ ٔٓٞىب٘ی در حُ ٔؼبدالت دیفزا٘غیُ ػبدی تصبدفی ثب ؽزط ٔزسی

۰۶-۰۶۹۲۱

ٞ A-10-113-1ضیز حٔٛئی

ٔیبٍ٘یٗ ٚس٘ی تصبدفی ۹حبِت چٙذٔتغیزٜ

چهارشنبه ( )۹۶/۶/۸کالس ۵
ٔغئ َٛجّغ۹ٝ

سمان کد مقاله

عنوان مقاله

سخنزان

۰۳-۰۳۹۲۱

 A-10-214-1عبرا جٕٟٛری

ثزآٚرد ٘بپبرأتزی تبثغ چٍبِی چٙذن تحت دادٜٞبی در ع َٛاریت

۰۳۹۲۱-۰۴

ٍ٘ A-10-167-1بر الجبَ

عبسٌبری وبُٔ ثزآٚردٌزٞبی وٕتزیٗ تٛاٖ د ْٚدر ٔذَ رٌزعی ٖٛتجییٙی آِٛد ٜث ٝخغب ثب

۰۴-۰۴۹۲۱

 A-10-215-1اػظٓ خیزی

خغبی ٚاثغت ٝسیز جٕؼی ٔٙفی
رفتبر ٔجب٘جی ثزآٚردٌز ٞغتٝای تبثغ چٍبِی تحت ٚاثغتٍی ٔٙفی سثز جٕؼی

پذیزایی

۰۴۹۲۱-۰۵
۰۵-۰۵۹۲۱

ٔ A-10-115-1ؼص ٝٔٛؽیزاٚصٖ

پیؼ ثیٙی پغز ٚثزای فزایٙذٞبی اتٛرٌزعیٌ ٛغغتٔ ٝمذار

۰۵۹۲۱-۰۶

 A-10-107-1عبرٚس رضبیی

یه رٚیىزد جذیذ ثزای ثزآٚرد پبرأتزٞبی ٔیبٍ٘یٗ ٔتحزن

۰۶-۰۶۹۲۱

ٔ A-10-259-1غؼٛد أیزی

ثذتزیٗ تخصیص در لزارداد ثیٕ٘ٝبٔٞٝبی الیٝای ثب فزض یىغبٖ ثٛدٖ وغزی پذیزٞب

چهارشنبه ( )۹۶/۶/۸کالس ۶
ٔغئ َٛجّغ۹ٝ

سمان کد مقاله

عنوان مقاله

سخنزان

۰۳-۰۳۹۲۱

A-10-30-1

ٔجیذ ٞبؽٓپٛر

آٔبرٜٞبی تزتیجی د٘جبِٝای اس جٛأغ ٕ٘بیی  ٚؽٛاٞذ ٔٛجٛد در آٟ٘ب

۰۳۹۲۱-۰۴

A-10-76-2

عجبد ٘ٛریبٖ

وبرثزد اٍِٛریتٓ ٔ٘ٛت وبرِٛی س٘جیز ٔبروٛفی ثب جٟؼ ثزٌؾتپذیز

۰۴-۰۴۹۲۱

A-10-42-1

ٔزیٓ ٞبؽٕی

ٔزٚری ثز آسٖٔٞٛبی وّی ٍ٘ز در تحّیُ عزیٞبی سٔب٘ی

پذیزایی

۰۴۹۲۱-۰۵

تحّیُ عِٛی اؽىبَ ثب اعتفبد ٜاس تٛسیغ فٔ ٖٛیشط فیؾز

۰۵-۰۵۹۲۱

A-10-73-1

۰۵۹۲۱-۰۶

 A-10-110-1غالٔزضب ٔحتؾٕی

آ٘تزٚپی ٔبوغیٕٓ ٚ ٚاٌزایی ٔیٙیٕٓ ثز اعبط ا٘ذاسٜٞبی ٘بثزاثزی

۰۶-۰۶۹۲۱

 A-10-186-1فزا٘ه ٌٛدرسی

ٔؾخص ٝعبسی تٛسیؼٟب اس عزیك ٘بٔغبٚی وٛؽی ؽٛارتش

ٔیثٓ ٔمیٓ ثیٍی

چهارشنبه ( )۹۶/۶/۸کالس ۷
ٔغئ َٛجّغ۹ٝ

سمان کد مقاله

عنوان مقاله

سخنزان

لبثّیت اػتٕبد تٙؼٔ-مبٔٚت ثزای والط وّی تٛسیغ ٞبی ٔؼىٛط ٕ٘بیی ؽذ ٜتحت عب٘غٛر

۰۳-۰۳۹۲۱

A-10-89-1

ٔٛعی ػجذی

۰۳۹۲۱-۰۴

A-10-27-1

رأیٗ وبظٕی

فبصّ ٝدر درختٞبی ثبسٌؾتی عغّی ثب ظزفیتٞبی عغُ ٔتغیز  ٚتؼذاد ٔفزٚضی اس غیزثزيٞب

۰۴-۰۴۹۲۱

A-10-31-1

اوزْ وٟٗعبَ

ثزآٚرد پبرأتز تٙؼٔ-مبٔٚت ثز ٔجٙبی ٕ٘ٞٝ٘ٛبی عب٘غٛر فشایٙذ ٜدر تٛسیغ رایّی ٕ٘بیی ٚارٖٚ

فشایٙذٜ

پنجشنبه ( )۹۶/۶/۹کالس 1
ٔغئ َٛجّغ۹ٝ

سمان کد مقاله
۷۹۲۱-۸

A-10-56-1

۸-۸۹۲۱

A-10-119-1

عنوان مقاله

سخنزان

حٕیذٜارصً٘دٔیزچی ارسیبثی ٘یىٛیی ثزاسػ ٔذَ فزایٙذ ٘مغٝای ث ٝاٍِٛی ٘مغٝای ثب اعتفبد ٜاس ٔب٘ذٜٞبی پیىغّی
ٔحٕذ صبثزی

فؾزدٜعبسی فزایٙذٞبی ٌبٚعی ۹وبرثزد در دادٜٞبی ٛٞاؽٙبعی

پذیزایی

۰۱-۰۱۹۲۱
۰۱۹۲۱-۰۰

A-10-231-1

ٟٔذی ٝاوجزی

ٔمبیغٝی رٚؽٟبی ثزآٚرد ثزای ٔذَٞبی رٌزعی٘ٛی در التصبد عٙجی فضبیی

۰۰-۰۰۹۲۱

A-10-189-1

ٔحٕذ ثّجّیبٖ

تبثیز پبرأتز ٚاثغتٍی تبثغ ٔفصُ ثز اعالع ٔتمبثُ

۰۰۹۲۱-۰۱

پنجشنبه ( )۹۶/۶/۹کالس ۲
ٔغئ َٛجّغ۹ٝ

عنوان مقاله

سمان کد مقاله

سخنزان

۸-۸۹۲۱

A-10-229-1

ٔزیٓ سٔب٘ی فبرعی

تٛسیغ دلیك ٔیبٍ٘یٗ ٚس٘ی تصبدفی اس خب٘ٛاد ٜتٛسیغٞبی ثتب

۸۹۲۱-۰۱

A-10-88-2

راحّ ٝسٔیٙی

٘زْ  pثزای ثزآٚردٌز چٍبِی ٞغت ٝدر ٔذَ عب٘غٛر ضزثی

پذیزایی

۰۱-۰۱۹۲۱
۰۱۹۲۱-۰۰

A-10-85-1

ٔغؼٛد ػجٕی

ٔغبِؼ ٝرٚؽٟبی ٔختّف ثزآٚرد ثیشی در تٛسیغ در ع-َٛاریت رایّی

۰۰-۰۰۹۲۱

A-10-52-1

یبعز ٟٔزػّی

ٔؼیبر فبصّ ٝجٙغٗ-جیٙی ثب وبرثزد در ثزآٚرد پبرأتز

۰۰۹۲۱-۰۱

A-10-65-1

ٔٙیضٌٛ ٜدرسی

عزح ثٟی ٝٙثیشی ٘بپبرأتزی

پنجشنبه ( )۹۶/۶/۹کالس ۳
ٔغئ َٛجّغ۹ٝ

عنوان مقاله

سمان کد مقاله

سخنزان

۷۹۲۱-۸

A-10-188-2

رضب ػزثی ثالغی

ثزآٚرد پبرأتز تٙؼ ٔمبٔٚت در ٔذَ پٛاعٕ٘ ٖٛبیی تحت دادٜٞبی عب٘غٛر ؽذ ٜفشایٙذٛ٘ ٜع دْٚ

۸-۸۹۲۱

A-10-46-1

ؽٟزاْ یؼمٛة سادٜ

ثزآٚرد ثیش تجزثی  ٚثیش عّغّٔ ٝزاتجی پبرأتز تٛسیغ رایّی ثز اعبط ٕ٘ٞٝ٘ٛبی عب٘غٛر فشایٙذٜ

۸۹۲۱-۰۱

A-10-41-1

٘ٛؽیٗ حىٕیپٛر

٘ٛع دْٚ
آسٔ ٖٛػٕز ؽتبثیذ ٜتٙؼ ٌبْ ثٌ ٝبْ عٔ ٝزحّٝای ثٟی ٝٙتحت دادٜٞبی عب٘غٛر ؽذ ٜفشایٙذٛ٘ ٜع
یه ثب حذفٞبی تصبدفی

پذیزایی

۰۱-۰۱۹۲۱
۰۱۹۲۱-۰۰

A-10-23-1

ٔحٕذ وبظٕی

ؽٙبعبیی صٖ ثب اعتفبد ٜاس رٚػ غزثبٍِزی ٔغتمُ

۰۰-۰۰۹۲۱

A-10-208-1

أیٗ ػبثذ

رٚػ ثٛت اعتزح در عزحٞبی ٌٕ٘ٝ٘ٛیزی ثب احتٕبَ ٘بثزاثز

۰۰۹۲۱-۰۱

A-10-196-1

ٔحٕذ رحٕب٘ی

تحّیُ دادٜٞبی عِٛی ثب اعتفبد ٜاس رٌزعیِ ٖٛیٛ

پنجشنبه ( )۹۶/۶/۹کالس ۴
ٔغئ َٛجّغ۹ٝ

سمان کد مقاله

عنوان مقاله

سخنزان

۷۹۲۱-۸

A-10-35-1

ٔیٙب ٘ٛرٚسی راد

ٚیضٌیٞبی ٔجب٘جی ثزآٚردٌزٞبی  LADا٘مجبضی

۸-۸۹۲۱

A-10-201-1

ٔ٘ٛب ػبثذی ٟٔز

تحّیُ تمّت در تغٟیالت ثب٘ىی ثب اعتفبد ٜاس ٔذَٞبی ثمب

۰۱-۰۱۹۲۱

پذیزایی

