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و و مدیریت ریسک سازيمدل

سازي و کنترل تصادفی بهینه
 اي و تصادفیعددي معادالت دیفرانسیل معمولی، پارهحل



:تحقیقاتی-تهاي علمییفعال
 بورس اوراق بهادار تهرانبا حمایت مالی ي سبد سرمایه سازمدلپروژه تحقیقاتیانجام مشارکت در

1388-1380(جوان پژوهشگاه صنعت نفت واحد ایده پردازان یت درعضو(
نفتیسازي استاتیک مخازنافزار شبیهسازي نرممشارکت در طراحی و پیاده)Geo-Pars(
سازي نرم افزار اکتشاف مخازن نفتی (مشارکت در طراحی و پیادهParsBasinModeller(
سازي مخازن نفتیمدلچند متغیره در هاي درونیابی روشسازيمشارکت در طراحی و پیاده

سازي جریان در خطوط انتقال گازافزار شبیهنرمسازيپیادهو مشارکت در طراحی

 کوره سیمانسازيعددي معادالت دیفرانسیل ناشی از مدلحل هاي روشسازيپیادههمکاري در

ریاضی از جمله روش هاي الگوریتمارکت در زمینه توسعه مشMFL شناسایی و به منظور
عیوب در خطوط لوله انتقال نفت و گازگیرياندازه

االت علمی:قم
 :روش حل عددي معادالت دیفرانسیل تصادفی با استفاده از علی فروش باستانی و سید محمد حسینی

.1383پنجمین کنفرانس ریاضی ایران، اهواز، بهمن ، سی وطول گام پویابا کوتا -رونگه
        :روشـهاي نـوین بـراي    علی فروش باسـتانی، امیـد نقشـینۀ ارجمنـد، کسـري علیشـاهی و آرش فهـیم
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.1382ریاضیات، دي 
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در سمینارهاي علمی:و ارائۀ مقاله شرکتبرگزاري، 
    ،يادیـ بنيهـا پژوهشـگاه دانـش  یاضـ یپژوهشـکده ر سومین کنفرانس مهندسـی مـالی و بیمسـنجی ،

).و اجراییعضو کمیته علمی (1395شهریور 
        ،سومین همایش ریاضیات و علوم انسانی (بـا محوریـت ریاضـیات مـالی)، دانشـگاه عالمـه طباطبـایی

(عضو کمیته علمی).1394اردیبهشت 

 (سخنران مدعو).1394دهمین سمینار احتمال و فرایندهاي تصادفی، دانشگاه یزد، مرداد

 ،مـرداد  يادیـ بنيهاپژوهشگاه دانشیاضیپژوهشکده ردومین کنفرانس مهندسی مالی و بیمسنجی ،
).عضو کمیته علمی(1394

 عضو 1393همایش مدیریت ریسک و مهندسی مالی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دي دومین)
کمیته علمی).

1393، دانشـگاه تحصـیالت تکمیلـی علـوم پایـه زنجـان، آذر       يکاربردیتصادفيندهایکارگاه فرآ
ایی).(عضو کمیته علمی و اجر

 عضـو  1392همایش مدیریت ریسک و مهندسی مالی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دي اولین)
کمیته علمی).

(عضو کمیته علمی) 1393، دانشگاه سمنان، شهریور رانیایاضیکنفرانس رنیچهل و پنجم ،



 ،مـرداد  يدایـ بنيهـا پژوهشگاه دانـش یاضیپژوهشکده راولین کنفرانس مهندسی مالی و بیمسنجی ،
).عضو کمیته علمی و اجرایی(1393

1393، شـهریور  دانشـگاه صـنعتی اصـفهان   ، تصـادفی یکینامیديهاستمیو سیتصادفزیکارگاه آنال
).سخنران مدعو(

 (سخنران مدعو)1393کارگاه ریاضیات مالی و کاربردهاي آن، دانشگاه ولی عصر رفسنجان، آبان.
 يادیبنيهاپژوهشگاه دانشیاضیپژوهشکده ربیمسنجی، اولین کنفرانس مهندسی مالی و ،
 (عضو کمیته علمی)1391، دانشگاه تبریز، شهریور رانیایاضیکنفرانس رسومینچهل و ،

 (سخنران مدعو)1391کارگاه آنالیز تصادفی و ریاضیات مالی، دانشگاه گیالن، اردیبهشت.
 1391تیـر  ریاضـیات مـالی، دانشـگاه شـهید مـدنی تبریـز،       معـادالت دیفرانسـیل تصـادفی در    کارگاه

.(سخنران مدعو)
   دومین همایش ریاضیات و علوم انسانی (با محوریت ریاضیات مالی)، دانشگاه عالمـه طباطبـایی، دي

.(عضو کمیته علمی)1390
لـوم هاي اجتماعی، دانشگاه تحصیالت تکمیلـی در ع دومین سمینار ریاضیات مالی و ریاضیات شبکه

.(دبیر علمی و اجرایی کنفرانس)1389پایه زنجان، بهمن 
  اولین سمینار ریاضیات مالی، ریاضیات صنعتی و بازار کار، دانشگاه تحصیالت تکمیلی در علوم پایـه

.(کمیته اجرایی)1387بهمن زنجان، 
 1386کارگاه فرایندهاي تصادفی کاربردي، دانشگاه صنعتی اصفهان، اردیبهشت اولین.
1386مازندران، شهریور فرایندهاي تصادفی، دانشگاه سمینار.
1386بهمن، میرکبیردومین کارگاه فرایندهاي تصادفی کاربردي، دانشگاه صنعتی ا.
 اي، مرکـز تحصـیالت تکمیلـی در علـوم پایـه      معـادالت دیفرانسـیل تصـادفی پـاره    المللی بینکارگاه

.1385اردیبهشتزنجان،
1384آبان 20الی 18دانشگاه تبریز، هاي دینامیکی، ت دیفرانسیل و سیستمهفتمین سمینار معادال.
:نخستین کارگاه ریاضیات کاربردي ایران و فرانسه شامل

سمینار مهندسی مالی و مدیریت ریسک  .1

کارگاه معادالت دیفرانسیل تصادفی و ریاضیات مالی.2



.1384تیر 5خرداد الی 26دانشگاه شهید بهشتی، 
1384شهریور 22الی 19دانشگاه یزد، ین کنفرانس ریاضی ایران،سی و ششم.
 ،1383بهمن 10الی 7سی و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران، دانشگاه شهید چمران اهواز.
 1383اردیبهشت 23الی 20خطی و محدب، دانشگاه اصفهان، آنالیز غیرالمللی بینکارگاه.
م و کاربردهـاي آن در  أاي حل عددي معادالت دیفرانسیل تـو هاي کارا برکارگاه بین المللی تکنیک

.1382، مرکز تحقیقات فیزیک نظري و ریاضیات، دي نفتیسازي مخازنشبیه

:هانامهپایانراهنمایی 
 ،داود حل عددي مسایل مقدار مرزي براي معادالت دیفرانسیل تصادفی معمولی غیر خطی

.1389دمیرچلی، 
1389اي تصادفی بیضوي و سهموي، وحید فرهنگی، رانسیل پارهحل عددي معادالت دیف.
شولز حاصل از اختیار خرید آمریکایی با روش تفاضالت متناهی، سید -حل عددي معادالت بلک

.1389محمد مهدي کاظمی، 
سازي سبد سرمایه مبتنی بر گشتاورهاي مرتبه باال و معیارهاي ریسک مختلف با در نظر گرفتن بهینه

.1389معامله، علی صادقی آبرزگه، هزینه 
1390کارلو کمترین مربعات، زهرا احمدي، - گذاري ابزارهاي مشتقه به کمک روش مونتقیمت.
1390گذاري اختیارات مالی با استفاده از فرایندهاي لوي، زانیار احمدي، قیمت.
1390رضا تصدیقی، مارویاما، علی-معرفی روش تطبیقی براي کنترل خطاي روش اویلر.
گذاري اختیارات اروپایی، آسیایی و آمریکایی تحت فرایند قیمت با رژیم متغیر، ندا رضایی، قیمت

1390.
1390فاطمه قاسمی، گذاري و پوشش ریسک اختیارات مالی مبتنی بر شکاف قیمت،قیمت.
ر گذاري مشتقات اعتباري از نوع تعهدات بدهی تضمین شده، منیره عطاهاي قیمتبررسی روش

.1391عباسی، 






:تدریس
 ،تحصیالت تکمیلی در علوم پایه زنجاندانشگاهکارشناسی ارشد ریاضی مالی، ریسک اعتباري.
 ،تحصیالت تکمیلی در علوم پایه دانشگاهکارشناسی ارشد ریاضی مالی، آشنایی با بازارهاي مالی

)وزیر اقتصادمعاون اقتصادي(با همکاري دکتر شاپور محمدي، زنجان
تهرانگذاري، کارشناسی ارشد مهندسی مالی، دانشگاه علوم اقتصاديهاي انتخاب سبد سرمایهمدل.
.فرایندهاي تصادفی، دکتري مهندسی مالی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

ه تحصیالت تکمیلی در علوم پایدانشگاه، کارشناسی ارشد ریاضی مالی، )2و ()1سازي مالی (بهینه
.زنجان

تحصیالت دانشگاهکارشناسی ارشد ریاضی مالی، )،2) و (1هاي عددي در ریاضیات مالی (روش
.تکمیلی در علوم پایه زنجان

تحصیالت تکمیلی دانشگاه، کارشناسی ارشد ریاضی مالی، )2) و (1(سازي در رباضیات مالیشبیه
.در علوم پایه زنجان

) تحصیالت تکمیلی در دانشگاه،ارشناسی ارشد ریاضی کاربرديک،)2) و (1آنالیز عددي پیشرفته
.علوم پایه زنجان

تحصیالت تکمیلی در علوم پایه دانشگاهکارشناسی ارشد ریاضی کاربردي، هاي زمانی مالی، سري
.زنجان

حل عددي معادالت دیفرانسیل تصادفی، کارشناسی ارشد ریاضی کاربردي، دانشگاه صنعتی شریف
.تهران

تحصیالت دانشگاه، کارشناسی ارشد ریاضی کاربردي،عددي معادالت دیفرانسیل معمولیحل
.تکمیلی در علوم پایه زنجان

تهراندانشگاه تربیت مدرس، کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزي،ریاضیات مهندسی پیشرفته.


:هاي کامپیوتريمهارت
:نرم افزارهاي تخصصی ریاضی

MATLAB, MAPLE, MATHEMATICA
:زبانهاي برنامه نویسی



C++, PASCAL

:زبانهاي خارجی
انگلیسی (خواندن، نوشتن و محاوره)

:اساتید معرف
دانشگاه صنعتی شریف(استاد)دکتر بیژن ظهوري زنگنه ،

دکتر سید محمد حسینی (استاد)، دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه صنعتی شریف(استاد)کتر امیر دانشگرد ،

دانشگاه صنعتی شریف(استاد)ین مهدوي امیريالدتر نظامدک ،

دانشگاه صنعتی شریف(دانشیار)رضا رزواندکتر محمد ،

 دانشگاه تربیت مدرس(دانشیار)مسعود امینیسید دکتر ،




