مواد امتحانی آسمون شفاهی دکتزی (مزحله دوم) دانشکذه علوم ریاضی و تخصص استادانی که
دانشجو پذیزش خواهنذ نمود
ریاضی محض ،آنالیش ریاضی:
.1

آًبلیس حمیمی ()1

.2

آًبلیس تبثعی
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ریاضی محض ،هنذسه -توپولوصی:

ٌّ .1ذسِ دیفراًسیل هَضعی (دٍرُ کبرشٌبسی)
 .2خویٌِ ()1
 .3خویٌِ ()2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ریاضی محض ،جبز:
داٍطلجیي ثِ تَجِ زهیٌِ تحمیمبتی اسبتیذ هحترم فمط یکی از ثستِّبی زیر را اًتخبة خَاٌّذ ًوَد
.1
.2

.1
.2

ججر پیشرفتِ
ججر جبثجبیی ()1

ججر پیشرفتِ
گرٍُّبی هتٌبّی

.1
.2

ججر پیشرفتِ
هٌطك ریبضی

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ریاضی کاربزی ،آنالیش عذدی:
داٍطلجیي ثِ تَجِ زهیٌِ تحمیمبتی اسبتیذ هحترم فمط یکی از ثستِّبی زیر را اًتخبة خَاٌّذ ًوَد
.1

.2

ثْیٌِسبزی غیر
خطی یب آًبلیس عذدی
پیشرفتِ
تحمیك در عولیبت
پیشرفتِ ( )1یب حل
عذدی PDE

.1
.2

آًبلیسعذدی پیشرفتِ
ًظریِ یب حل عذدی
هعبدالت دیفراًسیل
(هعوَلی یب جسئی)

 .1آًبلیسعذدی پیشرفتِ
 .2حل عذدی هعبدالت
دیفراًسیل (هعوَلی یب
جسئی)

.1
.2

آًبلیسعذدی پیشرفتِ
هعبدالت اًتگرال یب
ججر خطی عذدی یب
آًبلیس هَجک

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------آمار:
.1

استٌجبط آهبری()1

.2

استٌجبط آهبری ()2

.3

احتوبل (ً( )1ظریِ احتوبل)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------علوم کامپیوتز:
ًظریِ علَم کبهپیَتر (درس دٍرُ کبرشٌبسی ارشذ)

گزایشها و سمینههای تخصصی اساتیذی که در سال تحصیلی  53316دانشجوی دکتزی پذیزش خواهنذ نمود.
ردی

سمینه تحقیقاتی

نام استاد

عنوان گزایش

ف
1

دکتر غالهرضب حجتی

حل عذدی هعبدالت دیفراًسیل

ریبضی کبثردی

2

دکتر هْرداد لکستبًی

آًبلیس هَجک ٍ پردازش تصَیر

ریبضی کبثردی

3

دکتر هحوذ جبٍیذی

حل عذدی هعبدالت دیفراًسیل کسری

ریبضی کبثردی

4

دکتر کرین ایَاز

هعبدالت دیفراًسیل جسیی

ریبضی کبرثردی

5

دکتر حسیي خیری

سیستوْبی دیٌبهیکی

ریبضی کبرثردی

6

دکتر رثبة علیخبًی

هعبدالت دیفراًسیل فبزی

ریبضی کبرثردی

7

دکتر فریجب ثْراهی

هعبدالت دیفراًسیل جسئی ٍ کبرثردّب

ریبضی کبثردی

8

دکتر هعصَهِ زیٌبلی

حل عذدی هعبدالت اًتگرال ٍ هعبدالت دیفراًسیل فبزی

ریبضی کبثردی

9

دکتر صذالت شْوراد

حل عذدی هعبدالت اًتگرال ٍ هعبدالت دیفراًسیل کسری

ریبضی کبرثردی

11

دکتر علی اصغر جذیری

هعبدالت دیفراًسیل

ریبضی کبرثردی

11

دکتر صفر ایراًذٍست

آًبلیس هَجک ٍ پردازش تصَیر

ریبضی کبرثردی

12

دکتر علی عجذی

حل عذدی هعبدالت دیفراًسیل

ریبضی کبرثردی

13

دکتر داٍد احوذیبى

ریبضیبت هبلی

ریبضی کبرثردی

14

دکتر راشذ خبًجبًی

تحمیك در عولیبت

ریبضی کبرثردی

15

دکتر اکرم هحوذپَری

ریبضی هحضٌّ ،ذسِ

16

دکتر اثراّین پَررضب

ریبضی هحضٌّ ،ذسِ

17

دکتر کوبل عسیسی

ًظریِ گرٍُّب

ریبضی هحض ،ججر

18

دکتر هحوذ شْریبری

ًظریِ گرٍُّب

ریبضی هحض ،ججر

19

دکتر رضب ًمیپَر

ججر جبثِجبیی

ریبضی هحض ،ججر

21

دکتر جعفر صبدق عیَضلَ

هٌطك ریبضی

ریبضی هحض،ججر

21

دکتر غالهرضب زهبًی

آًبلیس غیرخطی

ریبضی هحض ،آًبلیس

22

دکتر اصغر رًججری

آًبلیس تبثعی

ریبضی هحض ،آًبلیس

23

دکتر حسیي ججبری

آهبر

24

دکتر حیسي ثیَراًی

آهبر

25

دکتر ّژیر حَهئی

آهبر

26

دکتر جعفر احوذی شبلی

آهبر

27

دکتر راهیي ایوبًی

آهبر

28

دکتر آیبز عیسیزادُ

علَم کبهپیَتر

29

دکتر جبثر کرینپَر

علَم کبهپیَتر

31

دکتر شْریبر لطفی

علَم کبهپیَتر

31

دکتر فرًبز هبّبى

علَم کبهپیَتر

32

دکٌر جعفر رزمآرا

علَم کبهپیَتر

33

دکتر حجیت ایسدخَاُ

علَم کبهپیَتر

تَجِ :از داٍطلجیي هحترم تمبضب هیشَد حتوب ثِ زهیٌِ تحمیمبتی اسبتیذ هحترم تَجِ فرهبیٌذ.

