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تحصیالت







افتخارات






دکتری ،رشتَ ریاضی کارتردی ،داًشگاٍ صٌعتی خْاجًَصیرالذیي طْضی ،شرّع تَ تحصیل از ضال
 ،1389تا هعذل 19.20
اضتاد راٌُوا  :جٌاب آلای دکتر هحوذرضا پیغاهی
هْضْع پایاى ًاهَ :الگْریتنُای ًاحیَ اعتواد ترای حل دضتگاٍ هعادالت ّ ًاهعادالت غیرخطی
کارشٌاضی ارشذ ،رشتَ ریاضی کارتردی ،داًشگاٍ تِراى ،فراغت از تحصیل  1389تا هعذل 18.05
اضتاد راٌُوا  :جٌاب آلای دکتر حطي صالحی فتحآتادی
هْضْع پایاى ًاهَ  :تررضی هطالَ هیٌیون ُسیٌَ جریاى تا لاتلیت رخیرٍ ضازی جریاى در گرٍُای
هیاًی رّی شثکَُای هْلذ
کارشٌاضی ،رشتَ ریاضی کارتردی ،داًشگاٍ تِراى ،فراغت از تحصیل  1387تا هعذل 17.80

عضْ گرٍّ داًشجْیاى اضتعذادُای درخشاى در همطع کارشٌاضی
لرارگرفتي در رتثَ اّل تیي داًشجْیاى ُن ّرّدی در همطع دکتری
عضْ گرٍّ هشاّراى جْاى ریاضت داًشگاٍ در همطع دکتری

تجرتیات حرفَای







تذریص درش ریاضی عوْهی  ،1ریاضی عوْهی  ّ 2تِیٌَ ضازی غیرخطی در داًشگاٍ کاشاى
تذریص درّش ریاضی همذهاتی ،ریاضی عوْهی ،ریاضی علن کاهپیْتر ،ریاضی کارتردی ،آهار ّ
احتواالت ّ ریاضیات گططتَ در داًشگاٍ جاهع علوی کارتردی
تذریص درّش ریاضی عوْهی ّ هثاًی هاتریصُا ّ جثرخطی ،ضاختواى ُای گططتَ ،جثرخطی
عذدیً ،رم افسارُای ریاضی،تحمیك درعولیات  ّ 1تِیٌَ ضازی خطی ،تحمیك در عولیات  ،2تِیٌَ
ضازی غیر خطی ،هعادالت دیفراًطیل ،هثاًی آًالیس عذدی ّ پرّژٍ در داًشگاٍ پیام ًْر هرکس تِراى
شرق ّ هرکس ّراهیي
حل توریي درش ریاضی عوْهی در داًشگاٍ تِراى
حل توریي درش تِیٌَ ضازی خطی ّ تِیٌَ ضازی ترکیثیاتی در داًشگاٍ صٌعتی خْاجَ ًصیرالذیي
طْضی



عالیك






شرکت در کٌفراًصُا ّ کارگاٍُای آهْزشی










دّهیي کارگاٍ تِیٌَضازی ّ کارتردُای آى ،داًشگاٍ صٌعتی خْاجًَصیرالذیي طْضی1389 ،
ضْهیي کٌفراًص تیي الوللی اًجوي ایراًی تحمیك در عولیات ،داًشگاٍ صٌعتی اهیرکثیر1389 ،
ضْهیي کارگاٍ تِیٌَضازی ّ کارتردُای آى ،داًشگاٍ صٌعتی خْاجًَصیرالذیي طْضی1390 ،
چِارهیي کٌفراًص تیي الوللی اًجوي ایراًی تحمیك در عولیات ،داًشگاٍ گیالى 1390 ،
ششویي کٌفراًص تیي الوللی اًجوي ایراًی تحمیك در عولیات ،پژُّشکذٍ تحمیك در عولیات،
تِراى1392
ُفتویي کٌفراًص تیي الوللی اًجوي ایراًی تحمیك در عولیات ،داًشگاٍ ضوٌاى ،ضوٌاى 1393
یازدُویيکٌفراًص تیي الوللی اًجوي ایراًی تحمیك در عولیات ،داًشگاٍ رازی ،کرهاًشاٍ1397

هماالت کٌفراًص








تِیٌَضازی غیرخطی ،تررضی رّظُای ًاحیَ اعتواد ّ گرادیاى هسدّج
ترًاهَریسی درجَ دّم ّ تِیٌَضازی هحذب
تِیٌَ ضازی شثکَُای جریاى

ضْهیي کٌفراًص تیي الوللی اًجوي ایراًی تحمیك در عولیات ،هطالَ هیٌیون ُسیٌَ تا لاتلیت
رخیرٍضازی جریاى در گرٍُای هیاًی در شثکَ هْلذ ،داًشگاٍ صٌعتی اهیرکثیر1389 ،
چِارهیي کٌفراًص تیي الوللی اًجوي ایراًی تحمیك در عولیات ،ارائَ الگْریتوی اتتکاری ترای حل
هطالَ هیٌیون ُسیٌَ جریاى در شثکَُایوْلذ،داًشگاٍ گیالى1390،
ششویي کٌفراًص تیي الوللی اًجوي ایراًی تحمیك در عولیات ،الگْریتن ًاحیَ اعتواد جذیذ ترای حل
دضتگاٍ هعادالت ّ ًاهعادالت غیرخطی  ،پژُّشکذٍ تحمیك در عولیات1392 ،
ُفتویي کٌفراًص تیي الوللی اًجوي ایراًی تحمیك در عولیات ،الگْریتن ًاحیَ اعتواد جذیذ تا زیرهطالَ
ضادٍ ،داًشگاٍ ضوٌاى1393 ،
یازدُویي کٌفراًص تیي الوللی اًجوي ایراًی تحمیك در عولیات،
 ،A Subsampled cubic regularization trust regionmethodدانشگاه رازی کرمانشاه،
1397

هماالت هجالت

Z. Saeidian,’’ A new trust region method for solving least-square transformation of
system of equalities and inequalities.’’,OptimLett., joint with: D. AtaeeTarzanagh, M.
Reza Peyghami ,H. Mesgarani
Z. Saeidian,’’ A new trust-region method for solving systems of equalities and
inequalities’’ ,Comput. and Appl. Math. , joint with: M. Reza Peyghami , M. Habibi,
SH.Ghasemi.
Z. Saeidian,’’An adaptive nonmonotone trust region method for unconstriained
optimization problems based on a simple subproblem’’, Iranain Journal of Numerical
Analysis and Optimization, joint with: M. Reza Peyghami











مُارتَایبروامٍوًیسی


بروامٍوًیسیبٍزبانc#



بروامٍوًیسیبٍزبانMatlab



بروامٍوًیسیبٍزبانMaple



بروامٍوًیسیبٍزبانMathematica

آشىاییبازباناوگلیسیدرحدمکالمٍ،خًاودنيوًشته


کسبومرٌ64درآزمًنMCHE



کسبومرٌ490درآزمًنTOLIMO

