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هاي سخنراني دوروزةبرنامة رياضيسمينار منطق شنبه ۱۳۹۰ماهآذر۹چهار
حيه  فتتا ا

۹:۰۰-۸:۴۵ 

صبح 
يان،  ۱۰:۰۰-۹:۰۰ مهد پور   ،صنعتي اميركبيرپژوهشگاه دانشهاي بنيادي و دانشگاه مسعود

                         TBA 
 

ئي  ۱۰:۰۰ - ۱۰:۳۰ يرا  پذ

 

سالمي  ۱۱:۳۰-۱۰:۳۰ ا يار سفند ، دانشگاه شهيد باهنر كرمان،ا

An Algebraic Approach to Intuitionistic Fuzzy Logic 
 

۱۲:۰۰-۱۱:۳۰  
مهر پور لحي صا  ،پژوهشگاه دانشهاي بنيادي، دانشگاه تبريز و سعيد

Primitive Recursiveness vs. Definability by Bounded Formulas 

هار  نا
۱۴:۰۰-۱۲:۰۰  

عصر 
ئي،  ۱۴:۳۰-۱۴:۰۰ قا آ    دانشگاه صنعتي اصفهان،مجتبي

 كاربرد منطق هاي چندوجهي در مدلسازي مسائل اجتماعي   

 

سجادي،  ۱۵:۰۰-۱۴:۳۰   ،شهيدبهشتيدانشگاهسيدحسين

   Regular Cuts in Models of Bounded Arithmetic 
 

ئي  ۱۵:۳۰-۱۵:۰۰ يرا  پذ

 

كبري،  ۱۶:۰۰-۱۵:۳۰ ا علي   و پژوهشگاه دانشهاي بنيادي،دانشگاه سمنانمهدي

   Stone Duality Theorem for Bitopological Spaces 
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سخنرانيهاي  دوروزةبرنامة رياضيسمينار منطق ماه۱۰شنبهپنج ۱۳۹۰آذر
 

صبح 
منيري،  ۱۰:۰۰-۹:۰۰ تضي  ،شهيدبهشتيپژوهشگاه دانشهاي بنيادي و دانشگاهمر

 مروري بر منطق شناختي   

 

پور،  ۱۱:۰۰-۱۰:۰۰ محسني  ي،پژوهشگاه دانشهاي بنيادشهرام

  Gap-1 Morass and Gap-2 Two-cardinal Theorem (I)          
 

ئي  ۱۱:۰۰ - ۱۱:۳۰ يرا  پذ

پور،  ۱۲:۳۰-۱۱:۳۰ محسني  ي،پژوهشگاه دانشهاي بنيادشهرام

  Gap-1 Morass and Gap-2 Two-cardinal Theorem (II)          هار نا
۱۴:۰۰-۱۲:۳۰  

عصر 
زارع  ۱۴:۳۰-۱۴:۰۰ ميزي مصطفي  ،پژوهشگاه دانشهاي بنيادي، دانشگاه علوم پايه دامغان و خور

 زيرنظريه هاي حساب شناختي   

 

ني،  ۱۵:۰۰-۱۴:۳۰ ها فرا   ،بهشتي شهيددانشگاههادي

 قضيه هاي گلينكو براي منطق هاي محمولي زيرساختي   

 

 



  )1390 آذر ماه 10 و 9( وروزه منطق رياضي و كاربردهاي آننار ديليست شركت كنندگان سم

گينامرديف   پژوهشگاه دانشهاي بنياديدانشگاه اصفهان با همكاري پژوهشكده رياضيات نواد خا نشگاهنام دا بهنام متنياز قا بها هابنياز ذ و ياب ا
  دارد  دارد  دانشگاه صنعتي شريف  آبوليان  ناربه  ۱

  ندارد  ندارد  دانشگاه صنعتي اصفهان  آقايي  مجتبي  ۲

  ندارد  ندارد  دانشگاه زابل  آيت  سيد مسيح  ۳

 دارد دارد دانشگاه صنعتي اميركبير  ابوطالبيان  صغري  ۴

 ندارد ندارد دانشگاه صنعتي اصفهان  احمدي  فاطمه   ۵

 دارد دارد  دانشگاه دامغان  ارجمند  مهدي  ۶

  دندار  دارد  دانشگاه دامغان  اسدي دهقي  حميدرضا  ۷

  دندار  دارد  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  اسالمي  اسفنديار  ۸

 دارد دارد  دانشگاه تربيت مدرس   باقري  سيد محمد   ۹

  دندار  ددار  دانشگاه دامغان  برديده   مهدي  ۱۰

 دارد دارد  دانشگاه تربيت مدرس   بهرامي  سعيده   ۱۱

 دارد دارد  دانشگاه صنعتي اميركبير  پورمهديان  مسعود  ۱۲

 دارد دارد  دانشگاه تربيت مدرس   جعفري خواه  طاهره  ۱۳

 دارد دارد  دانشگاه شهيد بهشتي  چپقلو  سميه  ۱۴

 دارد دارد ركبيردانشگاه صنعتي امي  چوپاني  آيدا  ۱۵

 دندار دندار دانشگاه صنعتي اصفهان  حيدرزاده  الهام  ۱۶

  دندار  ددار  دانشگاه دامغان  حيدري سورشجاني  سميه  ۱۷

  ددار  ددار دانشگاه صنعتي اميركبير  خاتمي  سيد محمد امين  ۱۸

  ددار  ددار  دانشگاه تربيت مدرس   خانكي  كريم  ۱۹

 دندار دندار هاندانشگاه صنعتي اصف  خسروي راد  آرزو  ۲۰

  ددار  ددار  دانشگاه شهيد بهشتي  خليلي نژاد  سميه  ۲۱

  ددار  ددار  دانشگاه صنعتي اميركبير  خليليان  حامد  ۲۲

  دندار  دندار  دانشگاه صنعتي اصفهان  خمسه  امير   ۲۳

  ددار  ددار  دانشگاه تهران   دربندي  سارا  ۲۴

  دندار  ددارن  دانشگاه دامغان  دليري حسنجاني  پريسا  ۲۵

  ددار  ددار  دانشگاه صنعتي اميركبير  ذوقي فرد  ريحانه  ۲۶

  دندار  دندار  دانشگاه تربيت مدرس  رازمنش  حميدرضا  ۲۷

 دندار دندار دانشگاه صنعتي اصفهان  رستمي  مريم  ۲۸

  ددار  ددار  دانشگاه عالمه طباطبايي  رعنايي  مهدي  ۲۹

  دندار  ددار  دانشگاه صنعتي اميركبير  رنجبر  نگار  ۳۰

  دندار  ددار  دانشگاه علوم پايه دامغان  زارع خورميزي  يمصطف  ۳۱

  ددار  ددار  دانشگاه تبريز  زرزا  محمد صالح  ۳۲

  دندار  دندار  دانشگاه صنعتي اصفهان  سبحانيان  محمد  ۳۳

  دندار  ددار  دانشگاه شهيد بهشتي  سجادي  سيد حسين  ۳۴

  دندار  دندار  دانشگاه تبريز  سراجي  پيام   ۳۵

  دندار  ددار  شگاه دامغاندان  سعيدان  سعيده  ۳۶



  )1390 آذر ماه 10 و 9( وروزه منطق رياضي و كاربردهاي آننار ديليست شركت كنندگان سم

گينامرديف   پژوهشگاه دانشهاي بنياديدانشگاه اصفهان با همكاري پژوهشكده رياضيات نواد خا نشگاهنام دا متنام قا ا به هابنياز ذ و ياب ا به نياز
 دندار دندار دانشگاه صنعتي اصفهان   نياسليماني  سميه   ۳۷

  دندار  دندار  دانشگاه اصفهان  شب رو   مهشيد  ۳۸

  ددار  دندار  دانشگاه شهيد بهشتي  شرفي  اميرحسين  ۳۹

  ددار  ددار  دانشگاه صنعتي اميركبير  شورابي  رضا  ۴۰

  دندار  ددار  دانشگاه دامغان  شيوا  مليحه   ۴۱

  ددار  ددار  دانشگاه صنعتي اميركبير  صادق دقيقي  علي   ۴۲

 دندار دندار دانشگاه صنعتي اصفهان  صالحي  كبري  ۴۳

  دندار  ددار  دانشگاه تبريز  صالحي پورمهر  سعيد  ۴۴

  دندار  ددار  دانشگاه تبريز  صفري  پروين  ۴۵

  ددار  ددار  دانشگاه تربيت مدرس   عبدي  داوود  ۴۶

  دندار  ددار  دانشگاه دامغان  عبيري  مريم   ۴۷

  دندار  ددار  دانشگاه سمنان  علي اكبري  مهدي  ۴۸

  دندار  دندار  دانشگاه صنعتي اصفهان  غفوري  زهرا  ۴۹

  ددار  ددار  دانشگاه تربيت مدرس  فدايي  فريدون   ۵۰

 ددار ددار  ه شهيد بهشتيدانشگا  فراهاني  هادي  ۵۱

  دندار  دندار  دانشگاه صنعتي اصفهان  قاري  مقداد  ۵۲

  دندار  دندار  دانشگاه شهبد باهنر كرمان  قاسمي  مجتبي   ۵۳

  ندارد  دارد  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  قناويزي معروف  فرناز  ۵۴

  ندارد  دارد  دانشگاه تربيت مدرس   كريمي  احمد  ۵۵

  دندار  ددار  گاه دامغاندانش  كالته سيفري  حسين  ۵۶

  دارد  دارد  دانشگاه تهران  المعي رامندي  حسين  ۵۷

 ندارد ندارد دانشگاه صنعتي اصفهان  لك  مهتاب  ۵۸

 ددار ددار  پژوهشگاه دانشهاي بنيادي  محسني پور  شهرام  ۵۹

  دندار  ددار  دانشگاه تبريز  محمديان  مينا  ۶۰

  دارد  دارد  دانشگاه تربيت مدرس   مرادطلب  قاسم  ۶۱

  دندار  ددار  دانشگاه دامغان  منجزي  الهام   ۶۲

  دارد  دارد  دانشگاه شهيد بهشتي  منيري  مرتضي  ۶۳

 ندارد ندارد دانشگاه صنعتي اصفهان  موسوي  سيد حميد  ۶۴

  ندارد  ندارد  دانشگاه دامغان  ميثاق  مرجان  ۶۵

  ددار  ددار  دانشگاه صنعتي اميركبير  ميرابي  مصطفي  ۶۶

  ندارد  ندارد  دامغاندانشگاه  نعمتي  نسيم  ۶۷

  ددار  ددار  دانشگاه تهران  نعيم آبادي  شايسته  ۶۸

  دارد  دارد  دانشگاه تربيت مدرس  نيكبخت  عليرضا  ۶۹

  ددار  ددار  دانشگاه صنعتي اميركبير  ولي زاده  علي  ۷۰

  دارد  دارد  دانشگاه صنعتي اميركبير  هاشمي  سيد ناصر  ۷۱

  دندار  ددار  مانشهيد باهنر كردانشگاه   يوسفي كيا  اميد   ۷۲
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