
 

  

  به نام خدا

  پژوهشی-رزومه علمی

  

  

  :روزرسانی تاریخ به

  گروه ریاضی کاربردي–دانشکده علوم ریاضی  -دانشگاه کاشان  :آدرس محل کار
  55912379  :تلفن دفتر کار

 askari@kashanu.ac.ir  :ایمیل

    :وبسایت
 

 

  ریاضیرشته: دکتري  
  تربیت مدرس :نام دانشگاه

  رویکرد بهینه سازي در بررسی مقادیر ویژه ماتریس سایدل گراف ها:عنوان رساله
  دکتر سعید اکبري –دکتر علی ایرانمنش  :نام استاد راهنما

  
 ریاضی کاربردي :کارشناسی ارشد  

  صنعتی شریف :نام دانشگاه
  یک روش جدید هدایت بهینه موشک هاي سریع کوتاه برد :عنوان رساله

  دکتر بهمن مهري –دکتر مهدوي امیري  :نام استاد راهنما
  

 ریاضی کاربردي:  کارشناسی  
 فردوسی مشهد :نام دانشگاه  
 بررسی نقطه ثابت در توابع حقیقی :عنوان رساله  
 دکتر علم الهدایی :نام استاد راهنما  

 تحصیالت

 جالل عسکري فرسنگی



 

  
 

 

 

  المپیاد دانشجویی 13و رتبه  1378سال  در ددوره کارشناسی ارش چهارم رتبه 
  

  

 

  

  علوم نانو.روشهایعددي، کنترل بهینه . نظریه گراف و ماتریس ها. بهینه سازي. 
 

 

 

  

 

 کنفرانس دانشجویی علوم و فناوري نانو –عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات  .1
 طرح پژوهشی در دانشگاه کاشان 2موفق اجراي  .2
 عنوان کتاب درسی دانشگاهی 2چاپ  .3

 1386انتشارات فنآوران ، تهران،   ،معمولی معادالت دیفرانسیل.  

 1388انتشارات فنآوران ، تهران،  ،پاسکال به زبان مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی.  
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  :ام دریس نمودهت  TAبصورتدر دانشگاه صنعتی شریف  1380تا  1378یل را از سال ذدروس  -
  معمولی، معادالت دیفرانسیل 2، ریاضی 1ریاضی 

  :ام دانشگاه کاشان تدریس نمودهدوره کارشناسی در تا کنون در  1380دروس ذیل را از سال  -
  ،1تحقیق در عملیات ، 2 عددي، آنالیز1 عدديدیفرانسیل، آنالیز، معادالت 2، ریاضی عمومی 1ریاضی عمومی 

،   برنامه نویسی پیشرفته، حسـاب تغییـرات   ،،  بهینه سازي خطی و غیر خطی،  مبانی کامپیوتر2تحقیق در عملیات      
  ریاضی گسسته و سایر دروس سرویسی در دانشکده هاي دیگر

، نطنز و دانشگاه شهید سـتاري  کاشانپیام نوردانشگاه کارشناسی در دوره در 1384تا  1380دروس ذیل را از سال  -
  :ام تدریس نموده )قدس(و دانشگاه آزاد واحد یادگار امام 

   ، مبانی کامپیوتر.  پیشرفته معادالت دیفرانسیل عادي ، برنامه نویسی. 3و2و1ریاضی ،مبانی ریاضی ،1 ریاضیآنالیز
  .جبر خطی عددي      

  ارشد تدریس شدهدروس کارشناسی 
  .محاسبات ماتریسی، بهینه سازي خطی پیشرفته، بهینه سازي غیرخطی پیشرفته
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