
١۱٣۳٩۹٠۰برنامه ددوومین کاررگاهه آآموززشی رریاضیاتت ززیستی 

عنواانناازز نامم خانوااددگیناممززماننررووزز

تصمیمگیریی سلولیدداانشگاهه تهرااننصاددقیمهدیی

تاکتیسم شیمیاییپژووهشگاهه دداانشهایی بنیاددییشریفی تباررمحسن

نوسانن ددرر پدیدهههایی ززیستیدداانشگاهه تهرااننررکنیغالممررضا

رریاضیاتت ااپیژژنتیکدداانشگاهه تهرااننحاجیحسینیاامیرحسین

کارربرددهایی اازز رریاضیاتت ااپیژژنتیکدداانشگاهه تهرااننملکیفرززاانه

اافراازز طیفی ددرر مقاوومت ددااررووییدداانشگاهه تهرااننطاهرییگلنازز

تخمین تواابع بر پایه ماتریسهایی تصاددفیدداانشگاهه صنعتی شریفجوددکیاامیر

تأثیرااتت تخریب شبکه با االگویی ززمانیدداانشگاهه صنعتی شریفسعید قالتیکریم

TBAدداانشگاهه ووااشنگتنشجاعیعلی

پذیراایی

دداانشگاهه صنعتی شریفااجتهاددییمحمدررضا

TBAدداانشگاهه صنعتی شریفمقدسیسید ررضا

دداانشگاهه کلمبیاااحمدیاننیاشارر

مقدمهاایی بر ماتریسهایی ناهنجارر وو شبهطیفپژووهشگاهه دداانشهایی بنیاددییشریفی تباررمحسن

دداانشگاهه کلمبیاااحمدیاننیاشارر

برررسی معاددالتت میداانن نورروونیدداانشگاهه صنعتی شریففتوحیمرتضی

مدللهایی یاددگیریی ددرر میدااننهایی نورروونیدداانشگاهه صنعتی شریفحیدررییماززیارر

نمایش فیلم

یک معاددله تراابریی ددرر ددینامیک جمعیت سلولیپژووهشگاهه دداانشهایی بنیاددییاامامیررااددحسنعلی

تأثیرگذاارریی متقابل ساختارر وو ددینامیک ددرر شبکههایی نورروونی با سیناپسهایی شکلپذیرتحصیالتت تکمیلی ززنجاننوولیززااددههعلیررضا

دداانشگاهه کلمبیاااحمدیاننیاشارر

نقش توپولوژژیی شبکه ددرر اانتخابب االگوهایی حافظهدداانشگاهه صنعتی شریفبحرینیعلیررضا

دداانشگاهه کلمبیاااحمدیاننیاشارر

نمایش فیلم

کارربردد نظریه گراافف ددرر شناسایی تفاووتتهایی شبکههایی مغزییدداانشگاهه تهرااننبختیاررییرریحانه

ااندااززهه نمونه با ااستفاددهه اازز ااطالعع شانونندداانشگاهه تهرااننپزشکحمید

دداانشگاهه صنعتی شریففرججززااددههنیلوفر

ررووشی براایی کنترلل بیمارریی ددرر شبکههایی ااجتماعی بر پایه نظریه گرااففدداانشگاهه شهید بهشتیموحدییفاطمه

تحصیالتت تکمیلی ززنجاننررضاییهدیه

دداانشگاهه شاهدررئیسیبهرووزز

ااختتامیه وو ناهارر

   
به 
شن
ددوو

٩۹٠۰
/١۱
٠۰/
۵

٠۰٩۹:٢۲٠۰ – ١۱٠۰:٠۰٠۰

١۱٠۰:٠۰٠۰ – ١۱١۱:٠۰٠۰

١۱١۱:٢۲٠۰ – ١۱٢۲:٠۰٠۰

١۱٣۳:٣۳٠۰ – ١۱۴:١۱٠۰

١۱۴:١۱٠۰ – ١۱۴:٣۳٠۰

١۱۴:٣۳٠۰ – ١۱۵:١۱٠۰

١۱۵:٣۳٠۰ – ١۱۶:٠۰٠۰

١۱۶:٠۰٠۰ – ١۱۶:٣۳٠۰

١۱٧۷:٠۰٠۰ – ١۱٨۸:٠۰٠۰

١۱٨۸:٠۰٠۰ – ١۱٨۸:٣۳٠۰

   
به 
شن
سه

٩۹٠۰
/١۱
٠۰/
۶

DNAخوااصص کشسانی مولکوللهایی ٠۰٠۰:١۱٠۰ – ٠۰٠۰:٠۰٩۹

١۱٠۰:٠۰٠۰ – ١۱١۱:٠۰٠۰

)١۱مباحثی ددرر ماتریسهایی تصاددفی وو علومم ااعصابب (٢۲٠۰:١۱٢۲ – ٢۲٠۰:١۱١۱

١۱٣۳:٣۳٠۰ – ١۱۴:٣۳٠۰

)٢۲مباحثی ددرر ماتریسهایی تصاددفی وو علومم ااعصابب (٣۳٠۰:١۱۵ – ٣۳٠۰:١۱۴

١۱۶:٠۰٠۰ – ١۱۶:۴٠۰

١۱۶:۴٠۰ – ١۱٧۷:٠۰٠۰

١۱٧۷:٠۰٠۰ – ١۱٨۸:٠۰٠۰

   
به 
شن
هارر
چ

٩۹٠۰
/١۱
٠۰/
٧۷

٠۰٩۹:٠۰٠۰ – ١۱٠۰:٠۰٠۰

١۱٠۰:٠۰٠۰ – ١۱١۱:٠۰٠۰

)٣۳مباحثی ددرر ماتریسهایی تصاددفی وو علومم ااعصابب (٢۲٠۰:١۱٢۲ – ٢۲٠۰:١۱١۱

١۱٣۳:٣۳٠۰ – ١۱۴:٣۳٠۰

)۴مباحثی ددرر ماتریسهایی تصاددفی وو علومم ااعصابب (٣۳٠۰:١۱۵ – ٣۳٠۰:١۱۴

١۱٧۷:٠۰٠۰ – ١۱٨۸:٠۰٠۰

   
به 
شن
نج
پ

٩۹٠۰
/١۱
٠۰/
٨۸

٠۰٨۸:٠۰٠۰ – ٠۰٩۹:٠۰٠۰

٠۰٩۹:٠۰٠۰ – ٠۰٩۹:۴٠۰

SVEIRشیوعع بیمارریی با مدلل تأخیریی ٢۲٠۰:١۱٠۰ – ٠۰٩۹:۴٠۰

١۱٠۰:٢۲٠۰ – ١۱١۱:٠۰٠۰

Morris-Lecar با ااستفاددهه اازز مدلل Burstingپدیدهه ٠۰٠۰:١۱٢۲ – ٢۲٠۰:١۱١۱

Morris-Lecarطبقهبندیی فضایی فازز سرااسریی براایی مدلل ٠۰٠۰:١۱٣۳ – ١۱٠۰:١۱٢۲

١۱٣۳:٠۰٠۰ – ١۱۴:٣۳٠۰

 وو یک نوبت بعدااززظهر، پذیراایی به صرفف شیرینی وو چایی خوااهد بودد.١۱١۱:٠۰٠۰ اانجامم میشودد. هر ررووزز صبح ساعت ٩۹:١۱٠۰ تا ٨۸:٣۳٠۰ثبت نامم  ددرر ررووزز ددووشنبه اازز ساعت 


