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 رشته ریاضیات و کاربردها  کارشناسی :سوابق تحصیلی

 کارشناسی ارشد: رشته ریاضی گرایش تحقیق در عملیات

 :مهارتها

 خارجهزبان  -1

 درک مطلب صحبت کردن نوشتن خواندن زبان

 متوسط متوسط متوسط متوسط انگلیسی

 

 کامپیوتر -2

 ( آشنایی با نرم افزار های کاربردی(microsoft office 

 وانمند به انجام کار با نرم افزارهای: 

o Latex 

o Matlab 

o Mendeley 

 :دیگر مهارت ها -3

    بیان و گویندگی درجه یک دارای مدرک فن 

 دارای مدرک تولید پادکست و رادیو اینترنتی 

 شرکت در چهاردهمین کنفرانس آمار ایران 

 



 :سوابق علمی و پژوهشی

پروژه کارشناسی با عنوان یک شبکه عصبی بازگشتی برای حل مسائل بهینه سازی  -1

 1395 -)تئوری( رکالناهموار بر مبنای مشتقات ک

های اسکالرسازی جدید برای تولید مرز پایاننامه کارشناسی ارشد با عنوان الگوریتم  -2

 1397 -)تئوری( پارتو در مسائل بهینه سازی چند هدفه

،مدرس دکتر علی شجاعی عضو  learning Machine شرکت در کارگاه آموزشی -3

 هئیت علمی دانشگاه واشنگتن

 :مقاالت

دیفرانسیلی مغز استخوان در شیمی درمانی سرطان در چهل و نهمین -مدل کنترلی

 انس ریاضیات در دانشگاه علم و صنعت تهرانکنفر

 :ها فعالیت

 عضو انجمن علمی دانشکده ریاضی 

 های انتگرال و مشتق در دانشگاه صنعتی شاهرود برگزاری کارگاه 

 سابقه تدریس ریاضی کنکور در موسسه آموزشی گاج 

  سابقه تدریس ریاضی و مبانی سازمان مدیریت در موسسه آموزشی مدرسان

 شریف

  کار در دفتر ثبت شرکت و تعیین صالحیت شرکت های پیمانکاریسابقه 

 س عمومی کلیه دروس ریاضی در دانشگاه صنعتی شاهرود طی البرگزاری ک

 1397 -1395 سه سال پیاپی

 1396 مسئول برگزاری فستیوال ریاضیات در دانشگاه صنعتی شاهرود سال 

 1395 المسئول برگزاری جشنواره حرکت در دانشگاه صنعتی شاهرود س 

 1397کادر اجرایی کنفرانس آمار ایران در دانشگاه صنعتی شاهرود شهریور 

 کادر اجرایی برگزاری اردوهای دانشجویی و کارکنان دانشگاه صنعتی شاهرود 

1396 

 کسب لوح تقدیر از چهاردهمین کنفرانس آمار ایران 

 1395 کسب قهرمانی در رشته فوتسال بانوان دانشگاه صنعتی شاهرود 

 1396و  1394 قهرمانی در رشته فوتسال بانوان دانشگاه صنعتی شاهرود کسب 

 1396 کسب لوح تقدیر از فستیوال ریاضیات سال 

 1396 کسب لوح تقدیر از جشنواره قومیت شناسی سال 



 :ها یق و توانمندیالع

ال ، آمادگی جسمانی و روحیه باالبا ی بیان و انتقال مفاهیم، روابط عمومیالقدرت با

 ار گروهی و غیرهجهت ک

 


