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 " بررسی کوپلرهای جهت دار در حضور مواد، نصرت اله طیار زاده، مصطفی بخشی، حمید کیوانی.6
1385 دستگردان " دهمین کنفرانس دانشجویی مهندس برق سال
 اولین همایش، " نصرت اهلل طیار زاده "استفاده از تبدیل ویولت برای فشرده سازی تصاویر پزشکی.7
1385 دستاوردهای منطقه یک دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون سال
 "شبیه سازی عددی جریان، رضا رضایی، نصرت اهلل طیار زاده، یونس شکاری، سجاد محمودی نژاد.8
" سومین همایش نفت وPRICE-C های دوفازی غیر همدما با استفاده از مدهای دوسیالی و روش
1392  اسفندماه14  و13 ، دانشگاه آزاد گچساران،گاز و پتروشیمی
 سجاد محمودی نژاد " مدلسازی رتبه کاسته، رضا رضایی، ، یونس شکاری،  نصرت اهلل طیار زاده.9
 " سومین همایش نفت و گاز وPOD جریان های گذار و غیر هم دمای دوفازی با استفاده از
1392  اسفندماه14  و13 ، دانشگاه آزاد گچساران،پتروشیمی
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 .11امیرمنصوری زاده ،نصرت اله طیارزاده "بررسی اثر  SPEEKبر کارایی غشاهای الیاف توخالی
مخلوطی  PSF_SPEEKجهت تصفیه پسابهای روغنی" سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در
شیمی و مهندسی شیمی  ،شهریور ماه 1396
 .11نصرت اله طیارزاده  ،امیرمنصوری زاده" مدلسازی ریاضی جذب  CO2با آب مقطر در تماس دهنده
های غشایی آبگریز الیاف توخالی پلی وینیلیدین فلوراید – هگزا فلورو پروپلین " سومین کنفرانس
بین المللی پژوهش در شیمی و مهندسی شیمی  ،شهریور ماه 1396

طرح های پژوهشی خاتمه یافته:

 .1استفاده از تبدیل ویولت برای فشرده سازی تصاویر پزشکی
 .2پوشش یکدست در رسته های کروتندیک
 .3بررسی کوپلرهای جهتدار در خصوص مواد دستگردان
سوابق آموزشی:
تدریس:



کارشناسی:

ریاضی عمومی  – 1،2،3معادالت دیفرانسیل – آمار و احتماالت مهندسی – ریاضی کاربردی – جبر خطی
– ریاضی مهندسی – محاسبات عددی – آمار توصیفی – آنالیز ریاضی
 کارشناسی ارشد:

تحلیل آماری – ریاضی مهندسی پیشرفته – آمار و احتماالت پیشرفته – تحقیق در عملیات پیشرفته –
کاربرد تئوری تصمیم گیری – اصول صف
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 گزیده پایانامه کارشناسی ارشد راهنمایی شده:

رویکرد ترکیبی مدل سازی معادالت ساختاری و تصمیم گیری های چند معیاره فازی در ارزیابی معیار های
مدیریت ذینفعان روی اعتماد در پتروشیمی بندر امام – دانشگاه آزاد اسالمی واحد دیلم.
 شرکت در همایش ها و کنگره ها

 .1کنگره بین المللی ریاضی ،دانشگاه شهید بهشتی
 .2کنگره بین المللی ریاضی ،دانشگاه زنجان1386 ،
 .3کنگره بین المللی ریاضی اهواز1383 ،
 .4همایش نفت و گاز و پتروشیمی ،دانشگاه آزاد واحد گچساران1392 ،
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