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جعفرزاده مرتضی
علمی شناسنامه ی

کاری وضعيت
سبزواری). (حکیم سبزوار معلم تربیت دانشگاه ریاضی، گروه حق التدريس، ۱۳۸۴-۱۳۸۶

سبزواری. حکیم دانشگاه کامپیوتر، علوم و ریاضی دانشکده ی علمی، هيأت عضو تاکنون ۱۳۸۶

تحصيالت
سبزواری). (حکیم سبزوار معلم تربیت دانشگاه کارشناسی،

کاربردی رياضی
۱۳۷۹-۱۳۸۳

سبزواری). (حکیم سبزوار معلم تربیت دانشگاه ارشد، کارشناسی
کاربردی رياضی

۱۳۸۳-۱۳۸۵

مشهد. فردوسی دانشگاه دکتری،
(بهينه سازی) کاربردی رياضی

۱۳۹۰-۱۳۹۶

شده تدريس دروس
ترکيبياتی بهينه سازی { پيشرفته الگوريتم های {

داده ها ساختمان { پروژه کنترل و برنامه ريزی {
پيشرفته برنامه سازی { برنامه سازی و کامپيوتر مبانی {

رياضی پيشرفته نرم افزارهای { ديفرانسيل معادالت {
عمومی رياضيات { گسسته رياضيات {
عددی محاسبات { گراف نظريه ی {

کاری موضوعات
(Project Portfolio) پروژه سبد HHH (Optimization) بهينه سازی HHH

(Heuristic Algorithms) ابتکاری الگوريتم های MHH (Operations Research) عمليات در تحقيق MHH

(Neural Networks) عصبی شبکه های IMH (Optimal Control) بهينه کنترل IMH

صنعتی-كاربردی پروژه های و پژوهشی طرح های
همکار سبزوار شهرستان برق توزيع شبكه ی دور راه از كنترل سيستم اجرای و طراحی {
همکار نيشابور شهرستان برق توزيع شبكه ی دور راه از كنترل سيستم اجرای و طراحی {
همکار بيرجند شهرستان برق توزيع شبكه ی دور راه از كنترل سيستم اجرای و طراحی {
همکار سبزوار شهرستان فاضالب و آب دور راه از کنترل و متری تله سيستم اجرای و طراحی {
همکار نيشابور شهرستان فاضالب و آب دور راه از کنترل و متری تله سيستم اجرای و طراحی {
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شده برگزار کارگاه های و سخنرانی ها
سبزوار شهرستان پرورش و آموزش اداره رياضی دبيران جهت ریاضی نرم افزارهای آموزشی دوره ی ۱۳۹۲

سبزواری حکيم دانشگاه ریاضی، مدل سازی رویکرد با پروژه ها و سهام در سرمایه گذاری موضوع با سخنرانی ۱۳۹۶
سبزواری حکيم دانشگاه ای سی ام، برنامه نویسی مسابقه ی با آشنایی موضوع با سخنرانی ۱۳۹۷

بهينه سازی و کنترل ملی سمينار سومين گمز، بهینه سازی نرم افزار بر مقدمه ای کارگاه ۱۳۹۸

حرفه ای فعاليت های
Mathematics Applied in Optimization and Control مجله ی داور ۱۳۹۷
سبزواری حکيم دانشگاه بهينه سازی، و کنترل ملی سمينار سومين علمی کميته ی عضو ۱۳۹۸

بهينه سازی و کنترل ملی سمينار سومين اجرايی دبير ۱۳۹۸

نرم افزارها و برنامه نويسی زبان های در مهارت ها

Pascal, C++, Python, Java, MATLAB, Maple, Lingo, GAMS, C++ Builder, Delphi, LATEX, WinEdt,
X EPersian, Microsoft Office (Word, Excel, Visio, PowerPoint) and Some Others.

 ها
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فلزات در -پالستيک االستيک موج انتشار اثر در دما افزايش تئوری تحليل مرتضی. جعفرزاده، و جمال، زمانی، احسان، [۱۱]اعتمادی،
ارديبهشت يزد، دانشگاه مکانیک، مهندسی المللی بین ساالنه همایش چهارمین و بیست در باال. کرنشهای نرخ در FCC

.۱۳۹۵

موارد ساير
در سبزوار معلم تربيت دانشگاه کاربردی رياضی رشته ی کارشناسی فارغ التحصيالن بين در اول رتبه ی اخذ

۱۳۸۳ سال
{

سبزوار معلم تربيت دانشگاه کاربردی رياضی رشته ی ارشد کارشناسی فارغ التحصيالن بين در درخشان استعداد
۱۳۸۵ سال در

{

سال در مشهد فردوسی دانشگاه کاربردی رياضی رشته ی دکتری فارغ التحصيالن بين در درخشان استعداد
۱۳۹۶

{
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