
1 
 

 میاهیود مول

 

 مدارك علمی دانشگاهی 

  83 - 87آمار كارشناسي 

  87- 89 ریاضيآمار كارشناسي ارشد    

  92-94 گرایش مدیریت سيستم و بهره وري ارشد صنایعكارشناسي 

 98تا  95 زیستي كارشناسي ارشد آمار  

 عنوان رساله کارشناسی آمار:

 "تحليل كواریانس"

"Analysis of Covariance" 
 :  آمار کارشناسی ارشدعنوان رساله 

 " خوشه بندي سري زماني فازي بر اساس تابع خودهمبستگي "

Autocorrelation-based Fuzzy clustering of Time series ""  

 عنوان سمینار کارشناسی ارشد صنایع : 

 "ریزي مجددرنامهدر بریزي توليد بيني تقاضا براي برنامهپيش"

"Demand forecasting for production planning in remanufacturing" 

 :  زیستیعنوان رساله کارشناسی ارشد آمار

 "شبيه سازي بوت استرپ و بوت استرپ خوشه اي براي مدل هاي خطي "

 " "Bootstrap Simulation and Cluster Bootstrap Simulation for Linear Models 

 

 سوابق کاري و اجرایی

  تا كنون. 89ساوه از سال  علوم پزشکيتدریس در دانشگاه دولتي 

  93تا  89دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساوه از سال تدریس در. 

  99تا  89تدریس در موسسه غير انتفاعي فخر رازي شهرستان ساوه  از سال. 

  91تا  89تدریس در موسسه غير انتفاعي فن و دانش شهرستان ساوه  از سال. 

   89سال  درتدریس در موسسه غير انتفاعي ناصر خسرو شهرستان ساوه. 

  92تدریس در موسسه غير انتفاعي انرژي شهرستان ساوه  در سال. 

  94تدریس در دانشگاه آزاد اسالمي واحد زرند در سال. 

 89تا  87عاليت در دفتر گروه آمار دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات فارس سال ف. 

 (.16225و انجمن آمار ایران )شماره عضویت عض 

  عضو باشگاه پژوهشگران جوان 
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  پروژه طراحي و توليد پکيج مبارزه با نيش مار.همکار 

  حضور در نمایشگاه فن بازار نخستين جشنواره ملي گياهان دارویي، فرآورده هاي طبيعي و طب سنتي به دعوت معاونت

  .علمي فناوري ریاست جمهوري

 هاي كشاورزي، دامپروري و امور اراضيشركت فني مهندسي پارس رویش در زمينه آمارگيري همکاري با 

 

   دوره هاي آموزشی تخصصی و عمومی

  نرم افزارSPSS  

   6نرم افزارSigma 

  نرم افزارMINITAB  

  نرم افزارSAS 

  نرم افزار R 

  نرم افزارlisrel  

  مهارت هايICDL2  وICDL1  

 

 مورد عالقهزمینه هاي تحقیقاتی 

  كليه زمينه هاي تحقيقاتي مرتبط با آمار و ریاضي  -تصميم گيري چندمعياره   -آمار فازي 

 

 و خارجی مقاالت ارائه شده در کنگره هاي داخلی

 " 1391اولين همایش بين المللي اقتصادسنجي، دانشگاه آزاد سنندج، تابستان  "بندي سري زماني فازي هخوش 

 " یازدهمين كنفرانس آمار، دانشگاه علم و صنعت ایران، "بندي سري زماني فازي بر اساس تابع خودهمبستگي هخوش

 1391تابستان 

 "لمللي ، كنفرانس بين ا"بررسي شرایط مرتبه اول براي وجود ضرایب الگرانژ افزوده در مسائل بهينه سازي افزوده تركيبي

 94پژوهش در تکنولوژي، كواالالمپور مالزي 

 "The first order condition for the existence of Augmented Lagrange multipliers composite 

optimization problems" 

 2015دومين كنفرانس بين المللي رویکردهاي نوین در علوم، مهندسي و تکنولوژي، استانبول تركيه 

 "The second order condition for composite composite optimization problems based on  

Augmented Lagrange " 

 2016تحقيق در علوم و تکنولوژي، برلين آلمان  سومين كنفرانس بين المللي

 

 اختراعات و ایده هاي ثبت شده

 "  سال 20به مدت  27/07/89در تاریخ  67049به شماره ثبت  "طراحي و ساخت مبدل اره موتوري به چمن زن مياهي 



3 
 

 "  سال  20به مدت  89/.22/02در تاریخ  64652به شماره ثبت  "دستگاه مبارز مکانيکي با كرم گلوگاه و كرم ساقه خوار 

 "  ولت  12چمن زن مياهيDC "   سال )همکار( 20به مدت  06/03/88در تاریخ  59245به شماره ثبت 

 " ( طراحي و ساخت اسپریير خورشيدي)سال  20به مدت  07/11/88در تاریخ  63104 به شماره "سمپاش خورشيدي

 )همکار(

 " )به  05/12/88در تاریخ  63641به شماره  "طراحي وساخت استنتينگ)پيوند زن رو ميزي درختان مثمر و غير مثمر

 سال )همکار(20مدت 


