
 

 

 

 .باشدرضا درفشه میهای زیر بر عهده دکتر محمدنرانیسخ رئیس جلسه

چهارشنبه ساعت  فاطمه میرزائی .1

21:00-22:00 

 سالن مستوره اردالن

A generalization of Schur's theorem 

for n-center factor and n-potent 

subgroup 

چهارشنبه ساعت  هادی احمدی .2

23:00-23:00 

 اردالنسالن مستوره 

On the number of conjugacy classes of 

non-normal subgroups and the 

nilpotency class of finite nilpotent 

group 

پنجشنبه ساعت  زاهده اژدری .3

23:00-23:00 

 سالن مستوره اردالن

On the converse of a theorem of 

Hegarty 

پنجشنبه ساعت  شهاب کالنتری .4

20:00-20:00 

 سالن مستوره اردالن

Inductive approaches for counting 

asymptotic dimension of finitely 

generated groups 

محمدرضا  .5

 مرادیعلی

ساعت  پنجشنبه

20:00-00:00 

 سالن مستوره اردالن

Decoding of cyclic codes over a class 

of finite rings 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 .باشدمی علی اکبر استاجیر عهده دکتر های زیر بسخنرانی رئیس جلسه

چهارشنبه ساعت  رحیم زارع نهندی .2

23:00-20:00 

 تاالر فردوسی

A glance on the minimal model 

program towards Coucher Birkar’s 

contribution 

پنجشنبه ساعت  آرش صادقی .1

00:00-03:00 

 تاالر فردوسی

Depth formula and vanishing of 

(Co)homploge 

علی مرادزاده  .0

 دهکردی

چهارشنبه ساعت 

23:00-23:00 

 تاالر فردوسی

Some new characterizations of quasi-

Frobenius rings by using pure-

injectivity 

رضا آل علی .0

 تنهفت

پنجشنبه ساعت 

23:00-23:00 

 تاالر فردوسی

A length for modules 

ساعت چهارشنبه  امیر ساکی .3

21:00-22:00 

 Aکالس 

The relationship between the lattices of 

subracks of racks and quandles 

پنجشنبه ساعت  لیال شهباز .3

20:00-20:00 

 Aکالس 

Categorical properties of the category 

of poset acts 

پروین کریمی  .7

 بیرانوند

پنجشنبه ساعت 

23:00-23:00 

 Aکالس 

Generalizations of prime submodules 

over noncommutative rings 

 

 

 



 

 

 

 .باشدمی آرش صادقیهای زیر بر عهده دکتر سخنرانی رئیس جلسه

چهارشنبه ساعت  الهام توسلی .2

23:00-23:00 

 Aکالس 

Results on relative Gorenstein 

homological dimensions with respect 

to a semidualizing module and finitistic 

dimension 

پنجشنبه ساعت  زادهبهروز عدالت .1

22:00-22:00 

 تاالر فردوسی

Capability of Lie algebras with a 

Heisenberg summand 

پنجشنبه ساعت  سمیه مرادی .0

23:00-20:00 

 تاالر فردوسی

T-Clique ideal of a graph 

پنجشنبه ساعت  فرزاد شاویسی .0

21:00-22:00 

 Aکالس 

Some relations between 

neighbourhoods and vertex covers in 

graphs 

ساعت  چهارشنبه یاسر طلوعی .3

23:00-23:00 

 Aکالس 

Co-epi-finite-retractable module 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 .باشدهای زیر بر عهده دکتر هوگر قهرمانی میسخنرانی رئیس جلسه

پنجشنبه ساعت  امیر سهامی .2

22:00-22:00 

 سالن مستوره اردالن

Approximate biprojectivity and ϕ-

biflatness of weighted group algebras 

and Segal algebras 

پنجشنبه ساعت  اکبر استاجیعلی .1

21:00-22:00 

 سالن مستوره اردالن

On cozero sets of continuous functions 

with countable image 

پنجشنبه ساعت  درضا بیرانون .0

21:00-21:00 

 سالن مستوره اردالن

Endo-semiprime and endo-

cosemiprime modules 

پنجشنبه ساعت  حسن چراغپور .0

23:00-23:00 

 Cکالس 

On Jordan superderivations of trivial 

extensions and triangular matrix rings 

محمد روزبهانی  .3

 مالیری

پنجشنبه ساعت 

23:00-23:00 

 Cکالس 

Binomial edge ideals and strongly 

interval graphs 

چهارشنبه ساعت  دلیر نادری .3

23:00-23:00 

 سالن مستوره اردالن

ارتباط عدد تقلیل و کوهمولوژی موضعی روی 

 مکالی-های کوهنحلقه

 

 

 

 

 



 

 

  

 .باشدمی زادهفاطمه دهقانیهای زیر بر عهده دکتر سخنرانی رئیس جلسه

پنجشنبه ساعت  امیر ویسی .2

20:00-00:00 

 Bکالس 

 𝐶𝑐
∗[S ] as a normed linear algebra 

پنجشنبه ساعت  فریبا رحیمی .1

20:00-20:00 

 Bکالس 

توسط مرتبه و  4L(11)ی پذیری گروه سادهشخیصت

 ی عناصرشترین مرتبهبزرگ

پنجشنبه ساعت  میثم ضیایی .0

22:00-22:00 

 Bکالس 

Vanishing problem of a modular 

symmetry classes of tensors 

پنجشنبه ساعت  مرجان شنوائی .0

21:00-21:00 

 Bکالس 

Relation between EMV-semirings and 

EMV-algebras 

پنجشنبه ساعت  علی ملخاصی .3

23:00-23:00 

 Bکالس 

Schemes for polyadic groups 

 

 

 

 

 

 



 

 

 .باشدمی علی ایرانمنشده دکتر های زیر بر عهسخنرانی رئیس جلسه

پنجشنبه ساعت  زینب اخالقی .2

00:00-03:00 

 سالن مستوره اردالن

On the character degree graph of finite 

groups 

محمد رضا  .1

 ساالریان

پنجشنبه ساعت 

23:00-20:00 

 سالن مستوره اردالن

3-Local characterizations for some 

small finite simple groups 

پنجشنبه ساعت  اعظم فیروزکوهی .0

20:00-00:00 

 Aکالس 

Commuting regularity degree of finite 

semigroups 

پنجشنبه ساعت  شهبازپورخلیل  .0

23:00-23:00 

 Aکالس 

Characterization of identities with four 

object variables in quasigroups 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 .باشدمی سمیه مرادیزیر بر عهده دکتر  هایسخنرانی رئیس جلسه

چهارشنبه ساعت  علی بجروانی .2

21:00-22:00 

 Bکالس 

The description of a specific 

component inside a Brill-Noether 

scheme of vector bundles 

پنجشنبه ساعت  علی بجروانی  .1

20:00-00:00 

 تاالر فردوسی

The smoothness of a specific closed 

component of Brill-Noether schemes of 

vector bundles 

ساعت  چهارشنبه زادهفاطمه دهقانی .0

23:00-23:00 

 Bکالس 

Finiteness of composed local 

cohomology modules 

ساعت  چهارشنبه مریم سلیمی .0

23:00-23:00 

 Bکالس 

Further analogs between the classical 

and relative homological dimensions  

with respect to a semidualizing module 

پنجشنبه ساعت  پژمان مظاهری .3

20:00-20:00 

 Cکالس 

Applying Gr�̈�bner basis to find integer 

points on algebraic curves 

بنیامین محمد  .3

 علیزاده

پنجشنبه ساعت 

22:00-22:00 

 Cکالس 

Ideal of an invariant set of points 

 

 

 

 

 



 

 

 

 .باشدمی زینب اخالقیهای زیر بر عهده دکتر سخنرانی رئیس جلسه

ساعت  چهارشنبه سعیده ظهیری .2

21:00-22:00 

 تاالر فردوسی

Nature of a new operator on monadic 

BL-algebras 

ساعت  چهارشنبه معصومه ظهیری .1

23:00-23:00 

 تاالر فردوسی

Primary decomposition of matrix rings 

پنجشنبه ساعت  زهرا خرقانی .0

20:00-20:00 

 تاالر فردوسی

Extended exchange condition 

پنجشنبه ساعت  داریوش حیدری .0

21:00-22:00 

 تاالر فردوسی

On the structure of topological 

semihypergroups 

مرجان شیبانی  .3

 عبدالیوسفی

پنجشنبه ساعت 

21:00-21:00 

 Aکالس 

Diagonal reduction of matrices over 

rings 

پنجشنبه ساعت  محمد طاهری .3

22:00-22:00 

 Aکالس 

Localization at a prime filter in MTL 

algebras 

 

 

 

 

 



 

 

 .باشدمی محمد نادر قصیریهای زیر بر عهده دکتر سخنرانی رئیس جلسه

ساعت  چهارشنبه مصطفی امینی .2

23:00-23:00 

 Cکالس 

On the Gorenstein (n,0)-projective 

modules 

پنجشنبه ساعت  مهران مطیعی .1

20:00-00:00 

 Cکالس 

Cyclic subalgebras of division algebras 

پنجشنبه ساعت  بهروز فدایی .0

21:00-22:00 

 Cکالس 

Centralizers on -* algebras 

characterized by local actions 

پنجشنبه ساعت  یم داودیانمر .0

21:00-21:00 

 Cکالس 

Modules satisfying α-double chain 

condition on non-essential submodules 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 .باشدمی محمد زرینهای زیر بر عهده دکتر سخنرانی رئیس جلسه

چهارشنبه ساعت  محمدرضا درفشه .2

22:00-20:00 

 تاالر مولوی

Representations and characters of finite 

Groups: Old and new results 

 

 

 


