« بسمه تعالي»

مشخصات فردی و سوابق آموزشي :

 -1مشخصات فردی:

نام:

حسن

نام خانوادگي:

ح س ن
ف ی ض آ

فیض آبادی

نام پدر :علي شماره شناسنامه 898 :محل تولد :آشتیان محل صدور:

ب ا
آشتیان

د ی
تاريخ تولد 1349/01/02 :مذهب.:

شیعه
تابعیت:

ايران وضعیت تأهل مجرد  متأهل ∎ شماره كد ملي:

وضعیت نظام وظیفه :خدمت كرده ∎ معافیت تحصیلي 

 0519590279.تلفن همراه09125588995 :

معافیت دائم 

مشغول خدمت 

تاريخ پايان خدمت

1377/06/03

 -2سوابق تحصیالت دانشگاهي:
مقطع تحصیلي

رشتـه

معدل

كارشناسي

رياضي محض

15.26

كارشناسي ارشد

رياضي محض

16.66

دكتری

رياضي محض-
هندسه

19.14

دانشگاه محل

كشورمحل -

تحصیل

تحصیل

دانشگاه شهید
بهشتي
دانشگاه صنعتي
شريف
دانشگاه صنعتي
امیر كبیر

تاريخ شروع

تاريخ پايان

ايران

1367/07/01

1372/03/04

ايران

1372/07/01

1374/12/08

ايران

1390/07/01

1394/06/31

-3سوابق آموزشي:
نامدانشگاه-
رديف

تاريـخ

عنواندرسهاييكه

يامؤسسه
آموزشي وپژوهشي
دانشگاه اراک

تدريسنمودهيامينمائید.

شروع

پايان

توپولوژی -آنالیز -3

1

1380

آنالیز  -1مباني رياضیات-

1387

رياضي مهندسي و .........
2

دانشگاه تهران

رياضي مهندسي -رياضي

جنوب

 1و  -2معادالت

1377

ديفرانسیل و .......
دانشگاه آزاد اراک

دارد

اراک -دانشگاه اراک-
دانشکدهی علوم پايه

-دانشگاه تهران جنوب

آنالیز  -2رياضي
مهندسي -رياضي  1و -2

3

ادامه

نشاني مؤسسه

تلفــن

معادالت ديفرانسیل و

1377

ادامه
دارد

اراک -دانشگاه آزاد اراک-

رياضي فیزيک 2
4

دانشگاه پیام نور

جبر1و-2آنالیز1و-2

اراک

توپولوژی-رياضي1و-2

1379

1384

معادالت با مشتقات جزئي

اراک -دانشگاه پیام نور
اراک

 -4سوابق اشتغال متقاضي:

رديف
1

نام محلكار
دانشگاه آزاد
اراک

واحد

نوع-

سازماني

مسئولیت

شهرستان

استاد دروس اراک

تاريخ
شروع
1378

نشـانـي

تلفــن

ادامه

اراک -دانشگاه آزاد ،

دارد

گروه رياضي

0863366304149

پايان

 -5تالیفات:

( .)1حسن فیض آبادی،بانک تست آنالیز ارشد 1389 ،؛
( .)2حسن فیض آبادی ،ناصر عزیزی ،جبر خطی 1389 ،؛
( .)3حسن فیض آبادی ،ناصر عزیزی ،اسماعیل یوسفی،
رضا رضازاده ،ریاضی عمومی یک با تاکید بر حل مسئله1385 ،؛
( .)4حسن فیض آبادی ،ناصر عزیزی ،اسماعیل یوسفی ،رضا رضازاده ،ریاضی عمومی دو با تاکید بر حل مسئله1385 ،؛
( .)5حسن فیض آبادی ،محمد ایزدیخواه ،حسین عبد زاده ،علی کسروی ،ریاضیات پیش دانشگاهی.1389 ،

 -6شركت دركنفرانس ها و سمینارها:
محل برگزاری

سال برگزاری

1

بیست وپنجمین كنفرانس بین المللي رياضیات

دانشگاه صنعتي شريف

 8-1شهريور ماه 1373

2

بیست وهفتمین كنفرانس بین المللي رياضیات

دانشگاه شیراز

 8-1شهريور ماه 1375

3

سمینار هندسه و توپولوژی

دانشگاه علم و صنعت

 10-9بهمن ماه 1392

4

دومین همايش مرزهای علوم رياضي

دانشگاه صنعتي شريف

 6-4دی ماه 1392

رديف

