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کاربردی ریاضیات ر پژوهش

تحصیالت
همدان. سینا، بوعل اه دانش ، کارشناس

محض ریاض
١٣٨١− ١٣٨۶

تهران. ، خوارزم اه دانش ارشد، کارشناس
عددی) (آنالیز کاربردی ریاض

١٣٨۶− ١٣٨٨

تهران. امیرکبیر، صنعت اه دانش دکتری،
بهینه) (کنترل کاربردی ریاض

١٣٩١− ١٣٩۶

پژوهش دوره
تهران. ، خوارزم اه دانش پسادکتری،

مال ریاضیات
١٣٩۶− ١٣٩٧

به وابسته کالسی و کسری مشتقات با تغییرات نامساوی برای محاسبات ه شب پاالیش طرح: عنوان
مال ریاضیات در آن کاربرد و زمان

•

نامه پایان
دکتری

تغییرات نامساوی�های با مرتبط بهینه کنترل مسایل حل برای عددی رد روی عنوان: •
شمس مصطف دکتر راهنما: استاد •
دهقان مهدی دکتر مشاور: استاد •

امیرکبیر صنعت اه دانش انجام: محل •
١٩/٨٠ نمره با عال : ارزیاب وضعیت •

ارشد کارشناس

�ها موج وسیله به ضعیف منفرد هسته�های با دوم نوع فردهلم رال انت معادالت سری حل بررس عنوان: •
بابلیان اسماعیل دکتر راهنما: استاد •

خوارزم اه دانش انجام: محل •
١٩/۵٠ نمره با عال : ارزیاب وضعیت •

کاری موضوعات

بهینه NHHHکنترل تابع فضای در سازی بهینه و تغییرات NHHHحساب

سازی IMHHبهینه تغییرات IMHHنامساوی�های

کاربرد�ها و IIHHموج مال IIHHریاضیات

طیف IIHHروش�های ه شب IIHHتظریف
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مهارت�ها

برنامه�نویس زبان�های

C, C++.

بسته�ها و نرم�افزارها

MATLAB, Maple
SPSS
SQL server2012
GAMS, AMPL, Ames, IBM ILOG CPLEX Optimization Studio,
LATEX, X EPersian, FarsiTEX, BibTEX, MiKTeX, WinEdt, TeXMaker,
Microsoft Office (Word, Excel, Access, PowerPoint)

خارج بازبان آشنای

MCHE مدرک دارای : عموم لیس ان
:متوسط فن لیس ان

تدریس سابقه
مختلف. اه�های دانش در درس واحد ٣٠٠ تقریبا قالب در درس عنوان ١٠٠ از بيش تدریس

تهران کبیر امیر صنعت اه دانش
دیفرانسیل. معادالت ،٢ عموم ریاض ،١ عموم ریاض عددی، آنالیز ١٣٩۴-١٣٩٧

همدان صنعت اه دانش
دیفرانسیل. معادالت ، عموم ریاض ١٣٩۶-١٣٩٧

فاراب فنون و علوم اه دانش

مقدمات آمار ،٢ عموم ریاض ،١ عموم ریاض ١٣٩٢-١٣٨٨

فرهن و علم اه دانش

مهندس ریاضیات ١٣٩٢-١٣٩١

جنوب) تهران (واحد اسالم آزاد اه دانش
كاربردی احتمال و آمار عددی، محاسبات دیفرانسیل، معادالت ، عموم ریاض ، مهندس ریاض ١٣٩-١٣٩٣۵

ستاری شهید هوای فنون و علوم اه دانش

دیفرانسیل معادالت ،٢ عموم ریاض ،١ عموم ریاض ١٣٩٧-١٣٩١

االنبیا خاتم اه دانش

٢ عموم ریاض ،١ عموم ریاض ١٣٩-١٣٩٢۵

همدان نور پیام اه دانش

٢ و ١ عموم ریاض ١٣٩١-١٣٩٠

جغرافیای سازمان نقشه�برداری فن ده دانش
ديفرانسيل معادالت ، عموم رياض ، مهندس احتماالت و آمار ١٣٩-١٣٩٣۵

احمر هالل کاربردی علم اه دانش
تحقیق روش و آمار مدیریت، در آن کاربرد و آمار ، مقدمات آمار ١٣٩٣-١٣٩١
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اسالمشهر سما ده دانش
کاربردی ریاض ،١ عموم ریاض ١٣٩٣-١٣٩٢

شغل سوابق
جمهور رئيس مجلس امور معاونت

داده�ها اه پاي و اطالعات فناوری مشاور سمت:
مشاوره قرارداد فعاليت: نوع

سال دو مدت:
تماس:٠٢١٣٣٩٨٩٣٠ تلفن

١٣٩۴-١٣٩۵

جمهور رئيس حقوق امور معاونت
داده�ها اه پاي و اطالعات فناوری کارشناس سمت:

پژوهش قرارداد فعاليت: نوع
سال ی مدت:

تماس:٠٢١۶۴۴۵۵١٢۶ تلفن

١٣٩۶

كارگاه در شركت و برگزاری
كشور. وزارت كارمندان برای SPSS افزار نرم مبنای بر كاربردی آمار آموزش كارگاه تدريس و برگزاری

تهران. كشور، وزارت ،١٣٩۴ شهريور ١٨ تا ١۴ ساعت)������ ١٢)

.IBM CPLEX Optimization Studio سازی بهينه افزار نرم آموزش كارگاه كارگاه در شركت

همدان. سينا، بوعل اه دانش ،١٣٩٢ شهريور ١٩ تا ١٧ ساعت)���� ۶)

اجرای سوابق
.١٣٩۶ شهریور ٣ تا مرداد ٣١ همدان، ایران، ریاض کنفرانس هشتمین و چهل اجرای کمیته عضو

عضویت�ها
ایران ریاض انجمن •

کنفرانس�ها و �ها سخنران
2-4 September,

2013
Application of CAS wavelets on the solution of optimal control constrained by
time–delay systems, 5th Iranian Conference on Applied Mathematics, Hamedan, Iran.

22-25 August,
2017

An Adaptive Wavelet Collocation Method for Solving Optimal Control of Obstacle
Problem, 48th annual Iranian mathematics conference, Hamedan, Iran.
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