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                               پایان نامه ی دکتری 

 
شار هندسی هذلولوی در هندسه های ریمانی و فینسلری                         عنوان  

 استاد راهنما                  دکتر اسدهللا رضوی
 استاد مشاور                 دکتر یوسف بهرامپور

 
 
 
 

 آموزش ریاضی 

 شار ریچی 

 موضوع اصلی پایان نامه ی اینجانب در دوره  :شار هندسی هذلولوی
 دکتری

  هندسه ریمانی 

  مباحث جبر توابع پیوستهC(X)  
 

 
 

، دانشگاه یزد 1 مهر       حل تمرین هندسه منیفلد1388
ریاضی عمومی علوم اجتماعی، دانشگاه یزد   مهر      1389
 مهر       ریاضیات پیشرفته جغرافیا ، دانشگاه یزد 1389
، دانشگاه یزد 1 مهر       حل تمرین هندسه منیفلد1389
 مهر        تدریس در ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه یزد   1389
 فنی و مهندسی، دانشگاه یزد  2 بهمن     ریاضی عمومی 1389
 منابع طبیعی، دانشگاه یزد  2 بهمن     ریاضی 1389
 بهمن      تدریس در ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه یزد   1389
 تابستان    معادالت دیفرانسیل ، دانشگاه یزد 1390
 مهر        معادالت دیفرانسیل، دانشگاه یزد 1390
 فنی و مهندسی، دانشگاه یزد 1 مهر       ریاضی عمومی1390
 مهر        تدریس در ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه یزد   1390
 مهر       معادالت دیفرانسیل، دانشگاه شهید باهنر کرمان 1391
 مهر      ریاضیات عالی مهندسی دانشگاه غیرانتفاعی زند 1395
 فنی مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان 2 بهمن    ریاضی 1395
 مهر      ریاضیات عالی مهندسی دانشگاه غیرانتفاعی زند 1396
 مهر      ریاضیات عالی مهندسی دانشگاه غیرانتفاعی زند 1397

 
 

                      مدرک زبان                              

 موضوعات کاری مورد عالقه

 سوابق تدریس



 در هفتاد و ششمین آزمون تولیمو  470        کسب نمره 1391
 

 
 
 
 

   شرکت و ارائه مقاله در ششمین کنفرانس هندسه و توپولوژی ایران، دانشگاه بناب1390
  شرکت و ارائه مقاله در بیست و دومین کنفرانس جبر ایران، دانشگاه تربت معلم سبزوار 1390
 شرکت و ارائه مقاله در هفتمین کنفرانس هندسه و توپولوژی ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران 1392
 شرکت و ارائه مقاله در چهل و پنجمین کنفرانس بین المللی ریاضی ایران، دانشگاه سمنان 1393
  شرکت و ارائه مقاله در هشتمین کنفرانس هندسه و توپولوژی ایران، دانشگاه امیر کبیر 1394
 بین المللی ریاضی ایران، دانشگاه علم وصنعت کنفرانس چهل و نهمین  شرکت و ارائه مقاله در 1397
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 شرکت در همایش ها

 مقاالت چاپ شده و طرح های پژوهشی

 

 

 


