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 َگرٍُ داًشجَیاى استعدادّای درخشاى در هقطع کارشٌاسیعض  

 قرارگرفتي در رتبِ اٍل بیي داًشجَیاى ّن ٍرٍدی در هقطع دکتری 

 عضَ گرٍُ هشاٍراى جَاى ریاست داًشگاُ خَاجِ ًصیر در هقطع دکتری 

  1400استاد ًوًَِ آهَزشی در سال 

 

 

 

 سازی غیرخطی، بررسی رٍش ّای ًاحیِ اعتواد ٍ گرادیاى هسدٍج ِ  بْیٌ

 سازی هحدب ِ ِ ریسی درجِ دٍم ٍ بْیٌ  برًاه

  ّای جریاى ِ  بْیٌِ سازی شبک

 

 

 

  ًصیرالدیي عضَ گرٍُ برگساری ِ ِ سازی ٍ کاربردّای آى، داًشگاُ صٌعتی خَاج دٍهیي کارگاُ بْیٌ

 1389طَسی، 

  ًصیرالدیي عضَ گرٍُ برگساری ِ ِ سازی ٍ کاربردّای آى، داًشگاُ صٌعتی خَاج سَهیي کارگاُ بْیٌ

 1390طَسی، 

 عضَ کویتِ اجرایی پٌجاُ ٍ یکویي کٌفراًس ریاضی ایراى 

 هدیریت اًتشارات پٌجاُ ٍ یکویي کٌفراًس ریاضی ایراى 

  (1401هْر - 1400هْر )استاد هشاٍر اًجوي علوی ریاضی 

 

 افتخارات

 زمینوىایتحقیقاتیموردعالقو

 (دانشگاىیوکاری)سوابقاجرایی



 

 

 

 

 

  سَهیي کٌفراًس بیي الوللی اًجوي ایراًی تحقیق در عولیات، هسالِ هیٌیون ّسیٌِ با قابلیت

ُ ّای هیاًی در شبکِ هَلد، داًشگاُ صٌعتی اهیرکبیر، ُ سازی جریاى در گر  1389ذخیر

  چْارهیي کٌفراًس بیي الوللی اًجوي ایراًی تحقیق در عولیات، ارائِ الگَریتوی ابتکاری برای حل

ِ ّایوَلد،داًشگاُ گیالى،  1390هسالِ هیٌیون ّسیٌِ جریاى در شبک

  ،الگَریتن ًاحیِ اعتواد جدید برای ششویي کٌفراًس بیي الوللی اًجوي ایراًی تحقیق در عولیات

 1392 ،  پژٍّشکدُ تحقیق در عولیات، حل دستگاُ هعادالت ٍ ًاهعادالت غیرخطی

  ّفتویي کٌفراًس بیي الوللی اًجوي ایراًی تحقیق در عولیات، الگَریتن ًاحیِ اعتواد جدید با

 1393زیرهسالِ سادُ، داًشگاُ سوٌاى، 

 ،یازدّویي کٌفراًس بیي الوللی اًجوي ایراًی تحقیق در عولیات 

A Subsampled cubic regularization trust regionmethod داًشگاُ رازی ،

 1397کرهاًشاُ، 

  ،یک رٍش ًاحیِ اعتواد ًایکٌَای تطبیقی با استفادُ از  چْل ٍ ًْویي کٌفراًس ریاضی ایراى

  1397، داًشگاُ علن ٍ صٌعت ایراى، رٍش فیلتر

  ،چْل ٍ ًْویي کٌفراًس ریاضی ایراى 

A new trust region algorithm for solving nonlinear systems based on a simple subproblem 

 1397 داًشگاُ علن ٍ صٌعت ایراى، 

  ،بْیٌِ سازی تصادفی برای حل دٍازدّویي کٌفراًس بیي الوللی اًجوي ایراًی تحقیق در عولیات

، داًشگاُ علَم ٍ فٌَى هسایل ًاهقید با استفادُ از رٍش ًاحیِ اعتواد ًایکٌَای تطبیقی

 1398هازًدراى،

  ،سیسدّویي کٌفراًس بیي الوللی اًجوي ایراًی تحقیق در عولیات 

 مقاالت



 

An Improved Trust Region Method for Unconstrained Optimization 

 1399داًشگاُ صٌعتی شاّرٍد، 

  ،سیسدّویي کٌفراًس بیي الوللی اًجوي ایراًی تحقیق در عولیات 

A Nonmonotone Adaptive Method for Solving the Unconstrained 

Optimization Problems 

 1399داًشگاُ صٌعتی شاّرٍد، 

  ،چْاردّویي کٌفراًس الوللی اًجوي ایراًی تحقیق در عولیات 

A nonmonotone adaptive method for solving the unconstrained 

optimization problems 
 1400داًشگاُ سجاد هشْد هقدس، 

  ،پٌجاُ ٍ یکویي کٌفراًس ریاضی ایراى 

An Efficient Trust Region Line Search Method for Solving 

the Unconstrained Optimization Problems 
. 1399داًشگاُ کاشاى، 

  ٍ پٌجاُ ٍ سَهیي کٌفراًس ریاضی ایراى، هرٍری بر دستاٍردّای زًاى در تاریخ ریاضیات، داًشگاُ علن

 .1401فٌاٍری هازًدراى، 

  پٌجاُ ٍ سَهیي کٌفراًس ریاضی ایراى، یک رٍش شبِ ًیَتي اصالح شدُ کارا برای حل هسائل

ِ سازی ًاهقید، داًشگاُ علن ٍ فٌاٍری هازًدراى،   . 1401بْیٌ
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  بْیٌِ ظازی خطی، بْیٌِ ظازی غیرخطی ٍ بْیٌِ ظازی 2، ریاضی عوَهی 1تذریط درض ریاضی عوَهی ، 

ِ ظازی غیرخطی پیشرفتِ 1غیرخطی پیشرفتِ ِ ظازی 2، بْیٌ ، هباحث ٍیصُ، بْیٌِ ظازی شبکِ ای ٍ بْیٌ

  در داًشگاُ کاشاىترکیبیاتی

  ٍ تذریط درٍض ریاضی همذهاتی، ریاضی عوَهی، ریاضی علن کاهپیَتر، ریاضی کاربردی، آهار ٍ احتواالت

 ریاضیات گععتِ در داًشگاُ جاهع علوی کاربردی

  تذریط درٍض ریاضی عوَهی ٍ هباًی هاتریط ّا ٍ جبرخطی، ظاختواى ّای گععتِ، جبرخطی عذدی، ًرم

ظازی غیر خطی،  ،  بْی2ٌِ ٍ بْیٌِ ظازی خطی، تحمیك در عولیات1افسارّای ریاضی،تحمیك درعولیات

 هعادالت دیفراًعیل، هباًی آًالیس عذدی ٍ پرٍشُ در داًشگاُ پیام ًَر هرکس تْراى شرق ٍ هرکس ٍراهیي

 در داًشگاُ تْراى2 ٍ 1حل توریي درض ریاضی عوَهی  

  بْیٌِ ظازی ترکیبیاتی در داًشگاُ صٌعتی خَاجِ ًصیرالذیي طَظیٍحل توریي درض بْیٌِ ظازی خطی  

 

 

 هجوَعِ هماالت فارظی پٌجاُ ٍ یکویي کٌفراًط ریاضی ایراى 

 جلذ اٍل، ریاضیات هحض: هجوَعِ هماالت اًگلیعی پٌجاُ ٍ یکویي کٌفراًط ریاضی ایراى 

 جلذ دٍم، ریاضیات کاربردی، آهار ٍ علَم : هجوَعِ هماالت اًگلیعی پٌجاُ ٍ یکویي کٌفراًط ریاضی ایراى

 کاهپیَتر

 هجوَعِ خالصِ هماالت اًگلیعی پٌجاُ ٍ یکویي کٌفراًط ریاضی ایراى 

دروستذریسشذه
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پایانناموىا

 



 

 

 

 فریذُ داٍطلب علیائی، آرر رٍغ ّای ًَیي تخصیص ّسیٌِ ّای ثابت در تحلیل پَششی دادُ ّا ،

 (اظتاد هشاٍر) 1398

  برخی رٍغ ّای BFGS  ظازی ًاهمیذ، زّرا رّبر، شْریَر ِ  اصالح شذُ ٍ همیاض بٌذی شذُ برای هعائل بْیٌ
1400 

   ،ظازی ًاهمیذ، ظتَدُ ظلیواًی ِ ِ ای ٍ کارا برای هعائل بْیٌ ِ جول بررظی برخی رٍغ ّای گرادیاى هسدٍج ظ

 1400شْریَر 

 ًعریي آلاجاًیاى، رٍغ ّای هٌظن ظاز هکعبی تطبیمی برای حل هعایل بْیٌِ ظازی ًاهمیذ ،

 1400اظفٌذ 

  ظازی ًاهمیذ ٍ یادگیری هاشیي، علیرضا تاج ِ برخی رٍغ ّای شبِ ًیَتي اصالح شذُ برای حل هعائل بْیٌ

 1401اهیٌی صبا، شْریَر 

 

 

 هرٍری بر الگَریتوْای کاربردی بْیٌِ ظازی غیرخطی در هبحث یادگیری هاشیي 

 بررظی یک رٍغ بْیٌِ برای اٍلَیت بٌذی اًجام پرٍشُ ّا در کوتریي زهاى هوکي ٍ با حذاکثر کارایی 
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