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  تحصیلی  سوابق

 مان ملی پرورش اسـتعدادهاي ساز،  اياژه  شهید  دانشگاهیپیش  و  دبیرستان  ،فیزیک  و  ریاضیرشتۀ    ،متوسطه  گواهینامۀ پایان تحصیالت دورة

 32/19  معدلبا  ، 1383تا   1380هاي  سال ،اصفهان  ،درخشان (سمپاد)

 سـازمان ملـی پـرورش اياژه شـهید  دانشـگاهیپیش  و  دبیرسـتان  ،ریاضـیعلـوم  رشـتۀ    ،دانشـگاهیپیش  گواهینامۀ پایـان تحصـیالت دورة ،

 31/18، با معدل  83-84 سال تحصیلی، اصفهان استعدادهاي درخشان (سمپاد)،

 اول ، رتبۀ34/18با معدل    ،1388  تا 1384  هايسال ،اصفهان صنعتی  دانشگاه  ،کاربردي  ریاضی  کارشناسی 

 ،اول ، رتبۀ74/19معدل  با    ،1390تا   1388هاي  سال دانشگاه صنعتی اصفهان،  کارشناسی ارشد ریاضی کاربردي 

o ترکیبیاتی ساختارهاي از انواعی ۀوسیلبه خلوت توازن بررسی  ماتریس  با  کدهاي طراحینامه:  عنوان پایان 

o مرتضی اسماعیلی دکتر:  استاد راهنما 

o دانشگاه صنعتی اصفهان،  90-91مقطع کارشناسی ارشد در سال تحصیلی برتر   ۀنامپایان 

  22/19، با معدل  1395تا   1391  هايسال ،اصفهان صنعتی  دانشگاه افزار،کامپیوتر نرم  مهندسیدکتراي 

o ییکدگشا  تمیالگور  عملکرد  بهبود  و  ،یخط  يکدها  يخطا  حیتصح  ییکارا  يارتقا:  عنوان رساله  LP  اثـر  بـا  مقابلـه  قیـطر  از  ،یوفقـ 

 خطا مُسبّب يساختارها  نامطلوب

o   :موسويد رسول دکتر سیّاستاد راهنما  
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  سوابق تدریس

  دانشگاه صنعتی اصفهان –دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر  – (مقطع کارشناسی)  هاطراحی الگوریتم 

 دانشگاه صنعتی اصفهان  –دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر  – ها (مقطع کارشناسی)ها و ماشیننظریۀ زبان 

 (مقطع کارشناسی) دانشگاه صنعتی اصفهان –دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر  – هوش مصنوعی 

  دانشگاه صنعتی اصفهان –دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر  – هاي گسسته (مقطع کارشناسی)ساختمان 

 (مقطع تحصیالت تکمیلی) دانشگاه صنعتی اصفهان –دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر  – الگوریتم پیشرفته 

  دانشگاه صنعتی اصفهان  –دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر  – (مقطع تحصیالت تکمیلی) هاي بیوانفورماتیکالگوریتم  

  ها کنفرانس/هااوري مقاالت براي ژورنالد

  ):  peer reviewerعنوان داور (ذیل به هايها/کنفرانسهمکاري با ژورنال

 Discrete Applied Mathematics (Elsevier) 
 IEEE Communications Letters (IEEE, IEEE Communications Society) 
 2017 IEEE International Symposium on Information Theory (ISIT) (IEEE, IEEE Information Theory 

Society) 
 IEEE Transactions on Information Theory (IEEE, IEEE Information Theory Society) 

  هاي پژوهشی مورد عالقه حوزه 

 ریزي  ، کدگشاهاي مبتنی بر برنامهبا ماتریس بررسی توازن خلوتکدهاي  ، بلوکی خطیکدهاي ، کنندة خطا و کدهاي تصحیح کدگذاري ۀنظری

 و کدگشاهاي تکراري  ،خطی

   و الگوریتمطراحی  گسسته،  بهینه ،  هاتحلیل  و  ترکیبیاتی  تصادفیهاي  الگوریتمسازي  و  الگوریتمتقریبی  فراابتکاري،  و  ابتکاري  ، هاي 

 ن شاخه و کراهاي مبتنی بر راهبرد الگوریتم 

 هاي خطی عدد صحیح، و مدلسازي هاي خطی، برنامهبرنامهریزي ریاضیاتی، برنامه 

 نظریۀ اطالعات 

 محاسباتی ۀو هندس ،گسسته ۀ، هندسهاي ترکیبیاتی طرح، گراف ۀنظری  ،گسسته و ترکیبیاتی ریاضیات 

 


