سوابق علمی تحصیلی پژوهشی

 -1مشخصات فردی
نام :عباس

نام خانوادگی :ارجمندفر

 -2مشخصات تحصیلی
-1دیپلم :ریاضی فیزیک سال اخذ1361 :

محل اخذ :دبیرستان ابن یمین سبزوار

-2لیسانس :دبیری ریاضی سال اخذ1368 :

محل اخذ :دانشگاه کاشان

-3ارشد:ریاضی محض سال اخذ1371 :

محل اخذ :دانشگاه تربیت مدرس تهران

-4دکترا:ریاضی محض -جبر

سال اخذ1389 :

محل اخذ :واحدعلوم تحقیقات تهران
-5استادیار پایه 23

-3خدمات علمی و اجرایی
 -1چهارسال مدیرگروه ریاضی واحدشهرری
 -2ده سال عضوبسیج اساتیدواحدشهرری

تلفن09123021186:

 -3دو سال معاونت دانشکده فنی واحد شهر ری
 -4نماینده ریاست دانشگاه در قانون عفااف و حجاب
3 -5سال مد یریت بسیج اساتید واحدشهرری
 4 -6سال مدیریت گروه ریاضی کاربردی
 -7معاونت دانشجویی واحد شهرری از مهر 91تا دی ماه 93
-8پنج سال عضو شورای فرهنگی و ستاد اقامه نماز واحد یادگار امام(ره) شهرری
-9ریاست دانشکده اموزش معلمان واحد یادگار امام از دی  93تا اردیبهشت 95
 -10معاونت دانشکده اموزش معلمان واحد یادگار امام از اردیبهشت  95تا مهر95
 -11ریاست دانشکده مدیریت و حسابداری واحد یادگار امام از مهر 95تاکنون

-4سوابق آموزشی
-1بیست و سه سال در واحد شهرری مشغول تدریس بوده ودروس زیررا تدریس نموده ام:
 -جبر -ریاضی 1و2و3

-معادالت دیفرانسیل -ریاضی عمومی –توصیف و وارسی برنامه

ها – هوش مصنوعی -تحلیل اماری
-2همکاری با دانشگاه پیام نورتهران و تدریس دروس :ریاضی عمومی،معادالت،جبر
-3همکاری با واحد تهران جنوب و تدریس دروس :ریاضی عمومی ومعادالت دیفرانسیل
-4راهنمایی پایان نامه ده دانشجوی کارشناسی ارشد.

 -5لوح ها و تقدیرنامه های دریافت شده
-1تقدیرنامه از ریاست دانشکده فنی  2بار
-2تقدیر نامه از بسیج اساتید مرکز تهران  2بار

 -3دریافت لوح سپاس از معاونت فرهنگی واحد شهرری
-4دریافت لوح سپاس از معاونت فرهنکی واحد شهرری(ستاد اقامه نماز)
-5دریافت تقدیر نامه ازجناب اقای دکتر میرزاده ریاست عالیه دانشگاه
 -6دریافت تقدیر نامه از ریاست واحد شهرری

-6سوابق پژوهشی
تالیفات:
-1ریاضی عمومی ( انتشارات سرافراز )
-2ریاضیات پیش دانشگاهی علوم انسانی (انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی واحدشهرری)
 -3ریاضیات پیش دانشگاهی فنی مهندسی(انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی واحدشهرری)
 -4ریاضی عمومی ( 1انتشارات سرافراز )
 -5ریاضی  ( 6انتشارات سرافراز )
-6معادالت دیفرانسیل (انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی واحدشهرری)
 -7معادالت دیفرانسیل وکاربردهای آن ( انتشارات سرافراز )
 -8معادالت دیفرانسیل ( انتشارات آزاده )
-9ریاضی عمومی ( انتشارات نص )
 -10ریاضیات پیش دانشگاهی ( انتشارات سرافراز )
-11ریاضیات پایه (انتشارات واحد شهرری)
 -12پذیرش وچاپ ده مقله علمی وپژوهشی در مجالت معتبر علمی

 -13چاپ کتابهای ریاضی عمومی1و 2در دانشکاه واحد یادگار امام در سال 96
-14ارائه سخنرانی در کنقرانس ساالنه وبین المللی انجمن ریاضی ایران وچاپ مقا له ارائه شده
وسخنرانی در سمینار جبر سبزوار وچاپ مقاله.
 -15گذراندن دوره بصیرت بسیج اساتید(قم)
 -16گذراندن دوره دانش افزایی بسیج اساتید (مشهد مقدس)
-17گذراندن دوره طرح ضیافت اندیشه اساتید( دانشگاه ازاد اسالمی واحد شهرری)
 -18گذراندن دو دوره جنگ نرم اساتید بسیجی( دانشگاه ازاد اسالمی واحد شهرری ودانشگاه
شهید بهشتی)
-19کذراندن دوره پیوست نگاری فرهنگی در شورای عالی انقالب فرهنکی
 -20عضو شورای پژوهشی واحد یادگار امام بمدت  4سال که در حال حاضر ادامه دارد.

-7عضویت در مجامع عمومی
-1عضو کمیته انضباطی دانشگاه آزاد اسالمی واحدشهرری (5سال)
 -2عضویت درشورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی واحدشهرری(5سال)
-3عضو انجمن ریاضی ایران(ادامه دارد)
-4عضویت در کمیته انتظامی اساتید دانشگاه آزاد اسالمی واحدشهرری( 4سال)
 -5عضو شورای مرکزی تشکل اساتید دانشکده فنی واحد شهرری

