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 یسوابق آموزش

 فیدر
ا ینام دانشگاه 
و  یموسسه آموزش

 یپژوهش
 شدهس یتدر یهاعنوان درس

 خ یتار
 تلفن مؤسسه ینشان

 انیپا شروع

۱ 
دانشگاه صنایع و 

 معادن
 ۱۳/۳/۸۴ ۱/۷/۸۳ آمار و احتمال -ریاضی عمومی

 یدانباالتر از م -انتهر
 -نهم نکوهستا -نوبنیاد
 ۴۳پالک 

۲۲۸۰۴۵۲۰ 

 دانشگاه پیام نور ۲
 -آمار و احتمال -عمومی ریاضی

ریاضیات  -معادالت دیفرانسیل
 مهندسی

۱/۷/۸۵ ۱۵/۱۱/۸۷ 
دانشگاه  -حصارک -کرج

 تربیت معلم
۲۸۰۵۸۰۱-۲ ۰۲۶۱  

 دانشگاه تفرش ۳
ریاضیات  -ریاضی عمومی

 -معادالت دیفرانسیل -گسسته
 محاسبات عددی

۱/۷/۸۶ ۱۳/۳/۸۹ 
ابتدای جاده  -تفرش
 دانشگاه تفرش -تهران

۳۶۲۲۷۴۳۰ ۰۸۶  

۴ 
دانشگاه علم و 

 صنعت 
ریاضیات  -معادالت دیفرانسیل

 مهندسی
۱/۷/۹۳ ۱/۴/۹۴ 

خیابان -نارمک-تهران
 فرجام شرقی

۷۳۲۲۵۴۰۰ 

۵ 
دانشگاه صنعتی 

 امیرکبیر
ریاضیات  -معادالت دیفرانسیل

 مهندسی
    

     آنالیز عددی پیشرفته دانشگاه خوارزمی ۶
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 فیدر
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 خ یتار
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۲ 
نگاری بنیاد دانشنامه

 ایران
ترجمه و ویرایش 
 دانشنامه ریاضی

۱/۸/۹۰ 
حال 
 حاضر
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 ۱پالک  -بست دانشبن
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 یلسوابق شغ

 نام محل كار فیدر
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 یسازمان

نوع 
 تیمسئول
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 انیپا شروع
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 دانارایاطالعات 
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شرکت مهندسی 
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 ۱/۱۰/۸۷ ۱/۲/۸۵ تهران نویسبرنامه خصوصی

تهران، پاسداران، ميدان 
هروي، خيابان وفامنش، 

، مجتمع ايران ۱۲پالك 
 ۴۰۳زمين، واحد 

۲۲۹۴۶۵۸۳ 
۲۲۹۴۶۵۰۹ 
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بنیاد 

نگاری دانشنامه
 ایران

 ۱/۸/۹۰ تهران هیئت علمی دولتی
حال 
 حاضر

 -سعادت آباد -تهران
خیابان  -بلوار فرهنگ

 بست دانشبن -معارف
۲۲۱۲۹۸۴۳-۴  
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