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کشور

سال اخذ مدرك

كارشناسی

آمار ریاضی

شیراز

ایران

4631

كارشناسی ارشد

آمار ریاضی

شیراز

ایران

4631
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شیراز

ایران
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 -3سوابق علمی و پژوهشی

 مقاالت چاپ شده در مجالت علمی- الف
سال

درجه مجله

علمی پژوهشی
0202
علمی پژوهشی
0202
0200
0200
0200

0200

علمی پژوهشی

Applied Mathematical
Sciences

علمی پژوهشی

Journal of Applied
Mathematics &
Bioinformatics

علمی پژوهشی

علمی پژوهشی
0202

علمی پژوهشی
0202

0202
علمی پژوهشی

4611

Applied Mathematical
Sciences
Applied Mathematical
Sciences

0200

4616

International Journal of
Remote Sensing

علمی پژوهشی

علمی پژوهشی

0202

نام مجله

علمی پژوهشی

علمی پژوهشی
علمی پژوهشی

Journal of Applied
Mathematics &
Bioinformatics
Journal of Advanced
Statistics and
Probability

461۱

مجله علمی شیالت ایران

461۱
461۱

علمی پژوهشی
علمی پژوهشی

4

8

Asymmetric Loss Function

Bayesian Estimation Based on Rayleigh
Progressive Type II
Censored Data with Binomial Removals
Bayesian Estimation of the Scale
Parameter of Inverse Weibull
Distribution under the Asymmetric Loss
Functions
اثرزمان شروع غذادهی روي رشد و بقاي الرو تاسماهی
ایرانی

طبیعی

تاسماهی ایرانی در زمان شروع تغذیه فعال

طبیعی

5

Methods for Rayleigh Progresive

رفتار الرو و وضعیت مالنین پرو پکا در روده الرو

مجله علوم كشاورزي و منابع

0

0

مجله علوم كشاورزي و منابع

مجله علمی شیالت ایران

1

Baysian estimation for the burr (3)
distribution under type (2) Doubly
censored data
Comparison of Bayesian Estimation

Estimation of stress-strength parameter
for two-parameter
weibull distribution

Journal of Probability
and Statistics

2

2

International Journal
of Advanced
Statistics and
Probability
Journal of Quality and
Reliability Engineering

رد یف

Bayesian Investigation of Principal
Components Using Mixture Priors

Censored Data Under the Different

مجله منابع طبیعی
علمی پژوهشی

Modeling Forest Stand
Volume and Tree Density Using
Landsat ETM+ data
Bias Terms of Measurement Error in
Treatment by expected Estimating
Equations
Bayesian Estimation of Generalized Half
Logistic Distribution Under Progressive
Type-II Censored
Inference for Lomax Distribution under
Generalized Order Statistics
Interpretation of the Probabilistic
Principal Components Analysis with
Anisotropic Gaussian Distribution of
Latent Variables

International Journal of
Applied Mathematical
research

علمی پژوهشی
461۱

عنوان مقاله

بهینه سازي روابط دبی جریان و دبی رسوب معلق در
ایستگاههاي منتخب رودخانه گرگان رود
 سم دیازینون و غلظت تحت كشنده آن برLC50 تعیین
عوامل خونی بچه فیل ماهی
بررسی اثر توام شوري و تغذیه نیتروژن بر رشد گیاه كلزا

مجله علوم كشاورزي و منابع

تجزیه فیزیکی مواد زاید جامد خانگی با نگرشی به

طبیعی

بازیافت آن

9

23

22

21
20
25
24
22
20

28

مدل آماري براي پیش بینی خواص مکانیکی فرآورده

مجله علوم كشاورزي و منابع

مركب پلی وینیل كلرید-خمیر كاغذ

طبیعی

تاثیر جایگزینی كنجاله كانوال به جاي آرد ماهی بر
29

رشد،جذب عناصر مغذي و هورمون هاي تیروئیدي در

مجله علوم كشاورزي و منابع
طبیعی

جیره قزل آالي رنگین كمانپرواري
13
12
11
10
15
14
12
10
18

مقایسه سنجش از دور وزمین آمار در برآورد تعداد

مجله علوم كشاورزي و منابع

درختان در هکتار،

طبیعی

بررسی خصوصیات تولید مثلی ماهی سفید در دریاي

پژوهش و سازندگی

خزر
تعیین روش مناسب بر آورد بار معلق رسوبی در حوزه

پژوهش هاي ابخیزداري

سد ایالم
ارزیابی سیستم هاي چرایی در طرحهاي مرتعداري در

مجله علوم كشاورزي و منابع

استان سمنان

طبیعی

بررسی عوامل و علل موفقیت یا عدم موفقیت
بکارگیري سیستم هاي چرایی در طرحهاي مرتعداري

علمی پژوهشی
علمی پژوهشی
علمی پژوهشی
علمی پژوهشی
علمی پژوهشی

4613

4611
4611
4611
4611

علمی پژوهشی
مجله علمی پژوهشی مرتع

طبقه بندي طبقات سنی توده هاي جنگلی با استفاده از

مجله پژوهش هاي علوم و

داده هاي ماهواره لندست  ،سنجندهETM +

فناوري چوب و جنگل

بررسی مقاومت خمشی و فشاري چوب پالونیا كشت

مجله پژوهش هاي علوم و

شده در منطقه گرگان

فناوري چوب و جنگل

اثر نوع تغذیه نیتروژنی بر پیري برگ برنج )رقم طارم (

علمی پژوهشی

4613

مجله علوم كشاورزي و منابع

4611
علمی پژوهشی
علمی پژوهشی
علمی پژوهشی

طبیعی

برازش مدلهاي آماري به داده هاي ماكزیمم و مینیمم

مجله پژوهش هاي حفاظت آب

درجه حرارت شهرستان گرگان

و خاک

ب -مقاالت علمی در همایشهای بینالمللی ،ملی و استانی

علمی پژوهشی

4611
4611
4611
4631

ردیف

2

عنوان مقاله

مطالعه اثرات متقابل شوري و تغذیه ازت در گیاه كلزا

1

بررسی نوع میزان وبازیافت زباله هاي شهري شهر گرگان

0

تهیه كامپوزیت از بازیافت كاغذ و پالستیک از زباله هاي

5

شهري استان گلستان
بررسی تاثیر آموزش هاي فنی و حرفه اي بر صنعت
كشاورزي در استان گلستان

نوع همایش

محل برگزاری

سال

چگونگی ارائه

ملی

تهران

4614

شفاهی

ملی

تهران

4616

شفاهی

ملی

تهران

2085

شفاهی

ملی

ساری

2085

شفاهی

ملی

اصفهان

2088

پوستر

ملی

اصفهان

2093

شفاهی

اصفهان

2093

شفاهی

2092

شفاهی
شفاهی
شفاهی

کنفرانس

4

Simulation of Fractional Calculus by Monte
Carlo Methods
Impact of measured cinfounders in estimating
the causal effect of an exposure:a Monte
Carlo study
Bayesiaan estimators for Lomax distribution
under generalized order statistics

ملی

8

Reliablity for Two Log-Normal Population
with Common Mean

ملی

تبریز

9

A Copmutational Approch Teat in Two
Power Law Distribution
Probabilistic Principle Component
Analysis With Anisotropic Gaussian
Distribution of Latent Variables

ملی

تبریز

2092

ملی

تهران

2092

2
0

23

پ -طرحهای تحقیقاتی

عنوان طرح

ردیف

استفاده از زباله هاي شهري در ساخت فراورده مركب

2

الیاف چوب-پالستیک در استان گلستان

سازمان طرح دهنده

سال اجرا

نوع همکاری

دانشگاه علوم كشاورزي

2082-2009

همکار

بررسی مدیریت مراحل جمع اوري حمل و نقل و دفع
مواد زاید جامد شهري(خانگی) استان گلستان در سال

1

دانشگاه علوم كشاورزي

2080-2009

همکار

4611گرگان
ارتباط بین رشد جمعیت و توسعه بی رویه مناطق
مسکونی و بررسی بحران هاي ناشی از آن با توجه به

0

دانشگاه علوم كشاورزي

2080-2082

همکار

كیفیت اراضی استان گلستان
علل تخلفات شکار دراستان گلستان

5

بررسی موانع و تنگناهاي مربوط به فعالیتهاي پژوهشی

4

دربین اعضاي هیئت علمی
بررسی خواص مکانیکی و شکل شناسی كامپوزیت هاي

2

پروتئین تقویت شده
پیش بینی و برازش مدل به مجموع بارندگی ماهانه

0

شهرستان گرگان
بررسی آماري جمعیت پرندگان آبزي در تاالب گمیشان

8

تاثیر فاصله كاشت بر مرفولوپی و تعداد عناصر سلولی

9

انتزاع یافته از كامبیوم و بیومس چوب افراپلت

دانشگاه علوم كشاورزي

2083-2009

همکار

دانشگاه علوم كشاورزي

2085-2080

همکار

دانشگاه علوم كشاورزي

2085-2080

همکار

دانشگاه علوم كشاورزي

2084-2085

مجري

دانشگاه علوم كشاورزي

2085-2080

همکار

دانشگاه علوم كشاورزي

2080-2082

همکار

دانشگاه گلستان

2089-2088

همکار

دانشگاه گلستان

2093-2089

همکار

ارتباط چاقی و اضافه وزن دوره حاملگی بر نتایج زایمان

23

شهر گرگان وساري با مدل رگرسیون لوجستیک شرطی
براوردكنندههاي جدید در مدلهاي اماري جدید در

22

شرایط مختلف

 -4فعالیت های آموزشی
ردیف

نام دروس

دانشگاه محل تدریس

سال

2

آمار پیشرفته-آمار و کاربردها-آماروریاضی

دانشگاه علوم کشاورزی گرگان

2020-2088

1

رگرسیون –احتمال -آماروریاضی(کارشناسی)

دانشگاه گلستان

 2088تا کنون

0

استنباط آماری()2و(()1کارشناسی ارشد)

دانشگاه گلستان

 2088تا کنون

 -5سوابق اجرایی و مدیریتی

سمت

سازمان -موسسه

سال

ردیف

مدیر امور آموزشی دانشگاه

دانشگاه علوم کشاورزی گرگان

2028-2002

1

معاون آموزشی دانشجویی دانشگاه

دانشگاه علوم کشاورزی گرگان

2002-2000

0

سرپرست دوره شبانه دانشگاه

دانشگاه علوم کشاورزی گرگان

2000-2005

5

معاون آموزشی دانشگاه

دانشگاه علوم کشاورزی گرگان

2000-2082

4

معاون دانشجویی دانشگاه

دانشگاه علوم کشاورزی گرگان

2082-2084

2

مدیرگروه آمارو ریاضی-دانشکده علوم

دانشگاه گلستان

2084-2080

0

رییس موسسه

غیر دولتی غیر انتفاعی میر داماد گرگان

2080-2090

2

