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ب) کنفرانسها
 )1ارائه مقاله بصورت سخنرانی در اولين همايش منطقهای رياضيات و کاربردهای آن در علوم
مهندسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد جويبار با عنوان « روش تفاضالت متناهی برای حل معادالت با
مشتقات جزئی فازی تحت مشتق پذیری تعمیم یافته»
 )2ارائه مقاله بصورت سخنرانی در سومين کنفرانس مديريت منابع آب ،تبريز  -انجمن علوم و
مهندسي منابع آب ايران ,دانشگاه تبريز  -سال  ،1387تحت عنوان« بهره برداري بهينه از مخازن
سد هاي چند منظوره با استفاده از مدل برنامه ريزي فازي چند منظوره».

 )3ارائه مقاله بصورت سخنرانی در اولين همايش منطقهای رياضی دانشگاه آزاد اسالمی واحد
قائمشهر با عنوان « يک روش مقدار اوليه برای حل مسائل مقدار مرزی منفرد »
 )4ارائه مقاله بصورت سخنرانی در اولين همايش منطقهای رياضی دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان
با عنوان « روشهای تفاضالت متناهی برای حل مسايل مقدار مرزی منفرد »
 )5ارائه مقاله بصورت سخنرانی در کنفرانس ملی حسابداری و مديريت تهران سال  92با عنوان
«ارزيابی آمادگی سازمانی جهت پياده سازي سيستم  ERPدر شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی

مبناي مدل 7sمکينزي »
 )6ارائه مقاله بصورت سخنرانی در دومين کنفرانس بين المللی ابزار و تکنيکهای مديريت سال  94با
عنوان « بررسی رابطه ابعاد مديريت کيفيت فراگير و ساختار روش کارت امتيازی متوازن با

بهبود عملکرد توليد شرکت شهرکهای صنعتی»

ج)طرحهای تحقيقاتی
 .1يک روش موازی برای حل مسائل مقدار ويژه نواری

 .2روش گراديان با تاخير ديناميکی

 .3روشهای تفاضالت متناهی برای حل مسايل مقدار مرزی منفرد
 .4يک روش مقدار اوليه برای حل مسائل مقدار مرزی منفرد
 .5معادالت با مشتقات جزئی فازی و مسايل مقدار مرزی فازی
 .6روش پرتابی برای حل مسائل مقدار مرزی فازی
 .7جوابهای عددی (تقريبی) دستهای از معادالت انتگرال خطی و غير خطی

د) راهنمايی و مشاوره
عالوه بر تدريس در مقطع کارشناسی ارشد در رشته رياضی امور مالی در واحد مهاباد
از سال  1388تدريس در رشته های ميان رشته ای
کارشناسی ارشد مديريت صنعتی  ،کارشناسی ارشد کامپيوتر و کارشناسی ارشد حسابداری در واحد
مهاباد و همچنين کارشناسی ارشد رياضی کاربردی و کارش ناسی ارشد کامپيوتر در واحد علوم و
تحقيقات استان آذربايجان غربی
راهنمايی و مشاوره عده کثيری از پاياننامه های دانشجويی در اين رشته ها را بعهده داشته ام.

