دانطکذه علوم ریاضی

تاریخچه:
فؼبلیتّبی آهَصضی ايي داًطــکذُ اص سبل 65۳۱؛ ّوضهبى ثب ضشٍع فؼبلیت آهَصضی داًطگبُ گیالى ،دس
قبلت گشٍُ سيبضی ٍ ثب جزة داًطجَ دس هقطغ کبسضٌبسی دس سضتِ سيبضی آغبص ضذً .ظش ثِ افضايص حجن
فؼبلیتّبی آهَصضی ٍ تحقیقبتی گشٍُ ٍ ًیض تأکیذ ثش ًقص هستقل ػلَم سيبضی دس ػلَم کبسثشدی ٍ
هٌْذسی ،دس سبل  65۳۱پس اص تأيیذ ّیأت اهٌبی داًطگبُ ،گشٍُ سيبضی ثِ سطح داًطکذُ ػلَم
سيبضی استقبء يبفتّ .ن اکٌَى داًطکذُ ػلَم سيبضی داًطگبُ گیالى داسای چْبس گشٍُ آهَصضی سيبضی
هحض ،سيبضی کبسثشدی ،آهبس ٍ ػلَم کبهپیَتش است.

وظایف دانطکذه علوم ریاضی
 آهَصش ًظشی ٍ ػولی داًطجَیاى عثك تشًاهِ هصَب
 اًجام تحمیمات ػلوی تش حسة ًیاصّای التصادی ،اجتواػی ٍ فٌی کطَس دس چااسچَب تشًاهاِّاای
داًطگاُ
 تشگضاسی سویٌاسّا ٍ کٌفشاًسّای ػلوی ،اص عشیك ّوکاسی تا هماهات ریشتظ داًطگاُ
 ایجاد تسْیالت آهَصضی ٍ غیشآهَصضی تشای داًطجَیاى داًطکذُ
 ایجاد سٍاتظ ػلوی ٍ آهَصضی تا هتخصصیي ٍ داًطگاُّای داخلی ٍ خاسجی ٍ تثادل اػضاای ّیا ت
ػلوی ٍ داًطجَ اص عشیك ّوکاسی تا هماهات ریشتظ داًطگاُ
 ت هیي اػضای آهَصضی داًطکذُ ٍ ّوکاسی دس ایي صهیٌِ تا سایش داًطکذُّاای داًطاگاُ دس راَست
لضٍم
 اًجام خذهات هختلف آهَصضی ،داًطجَیی ،اداسُ اهَس کتاتخاًِ داًطکذُ ٍ سایش خذهات تا ّوکااسی
ٍاحذّای ریشتظ
 پیصتیٌی ًیشٍی اًساًی هَسد ًیاص داًطکذُ ٍ اسائِ گضاسش تِ هماهات ریشتظ داًطگاُ
ّ وکاسی تا دفتش عشح ٍ تشًاهِ داًطگاُ دس تْیِ ٍ تٌظین تَدجِ ساالًِ داًطکذُ
 اًجام اهَس هالی ٍ اداسی داًطکذُ دس حذٍد اختیاسات

ضورای دانطکذه علوم ریاضی
تِ هٌظَس ّواٌّگی گشٍُّای آهَصضی ٍ اجشای ضَاتظ ٍ هماشسات آهَصضای ٍ پهٍّطای ،ضاَسای تخصصای
آهَصضی  -پهٍّطی داًطکذُ تا تشکیة سئیس داًطکذُ ،هؼاٍى داًطکذُ ٍ هذیشاى گشٍُّای آهَصضی داًطکذُ
تطکیل هیضَد.

وظایف ضورای دانطکذه
 تشًاهِسیضی جْت ایجاد صهیٌِ اجشایی هصَتاتی کِ تَسظ هؼاٍى آهَصضی ٍ پهٍّطی داًطاگاُ اتاالؽ
هیضَد.
 تذٍیي سیاستّای آهَصضی ٍ پهٍّطی داًطکذُ تا تَجِ تِ خظ هطی آهَصضی ٍ پهٍّطی داًطگاُ
 تشسسی ٍ تذٍیي تشًاهِّای آهَصضی داًطکذُ
 تشسسی عشحّای پهٍّطی داًطکذُ ٍ اسجاع آًْا تِ ضَسای پهٍّطی داًطگاُ
 اتخار تصوینّای اجشایی جْت ّواٌّگی ٍ تغاتك صهاًی تؼلین ٍ تحمیك دس داًطکذُ
 تشسسی ٍ تؼییي ًیاص داًطکذُ تِ اػضای ّی ت ػلوی ٍ پیطٌْاد آى تِ هماهات ریشتظ
 اسصیاتی ٍ ت ییذ کتة ٍ جضٍات ٍ سایش هَاد دسسی هَسد استفادُ اػضای ّی ت ػلوی
 تشسسی ٍ اسصیاتی ت لیفات ٍ تشجوِّای ػلوی ٍ هماالت پهٍّطی اػضای ّیا ت ػلوای داًطاکذُ تاِ
هٌظَس تشفیغ ٍ استماء هشتثِ ػلوی آًاى ٍ پیطٌْاد آى تِ هماهات ریشتظ
 تؼییي ظشفیت پزیشش داًطجَ دس داًطکذُ ٍ پیطٌْاد آى تِ هؼاًٍت آهَصضی داًطگاُ
 تشسسی هَاسد هشتَط تِ ضشکت دس ساویٌاسّای ػلوای ٍ فشراتّاای هغالؼااتی ٍ پیطاٌْاد آى تاِ
ضَسای داًطگاُ
 تشسسی ٍ اظْاس ًظش دس سایش هَاسدی کِ تَسظ سییس داًطگاُ تِ ضَسا اسجاع دادُ هیضَد.

رئیس دانطکذه
سیاست داًطکذُ ػلَم سیاضی اص عشف سئیس داًطگاُ اًتخاب ٍ هٌصَب هیگشدد .افشاد صیاش تااکٌَى سیاسات
ایي داًطکذُ سا تشػْذُ داضتِاًذ:
مذت اضتغال
نام و نام خانوادگی

اس سال

تا سال

دکتش احوذ ػثاسی

9889

9896

دکتش حسیي رویوی

9896

تاکٌَى

وظایف و اختیارات
 ایجاد صهیٌِ ّای هٌاسة ٍ ًظاست تش حساي اجاشای هصاَتاتی کاِ اص عشیاك سیایس داًطاگاُ اتاالؽ
هیضَد.
 ایجاد ّواٌّگی دس اهَس آهَصضی ،پهٍّطی ،اداسی ،هالی ٍ فشٌّگی داًطکذُ
 تطکیل ضَسای داًطکذُ ٍ ًظاست تش فؼالیت آى
 اسصیاتی ٍ ّواٌّگ ًوَدى کلیِ فؼالیتّای ٍاحذّای ریشتظ داًطکذُ

 ضشکت دس جلسات ضَسای داًطکذُ ٍ داًطگاُ
ً ظاست تش کاس ضَساّای تخصصی داًطکذُ
ً ظاست تش حسي اجشای ٍظایف آهَصضی ٍ پهٍّطی اػضای ّی ت ػلوی داًطکذُ
 اسصیاتی ػولکشد سالیاًِ داًطکذُ ٍ گضاسش آى تِ سیاست داًطگاُ
 پیطٌْاد تَدجِ سالیاًِ داًطکذُ ٍ ًظاست تش ًحَُ ّضیٌِ ًوَدى اػتثاسات
 پیطٌْاد هذیش گشٍّْای آهَصضی تِ سیاست داًطگاُ
 پیطٌْاد ػضل ٍ ًصة هذیشاى گشٍُّای آهَصضی داًطکذُ
 پیطٌْاد تشفیغ اػضای ّی ت ػلوی داًطکذُ ،جْت الذاهات الصم تِ هؼاًٍت آهَصضی
 ایجاد ّواٌّگی دس اهَس آهَصضی ،پهٍّطی ،اداسی ٍ هالی داًطکذُ

گزوههای آموسضی دانطکذه علوم ریاضی
نام گزوه

مقاطع تحصیلی

تعذاد اعضاء هیأت علمی

سیاضی هحض

کاسضٌاسی ،کاسضٌاسی
اسضذ ٍ دکتشی

91

سیاضی کاستشدی

کاسضٌاسی ،کاسضٌاسی
اسضذ ٍ دکتشی

91

آهاس

کاسضٌاسی ٍ کاسضٌاسی
اسضذ

5

ػلَم کاهپیَتش

کاسضٌاسی

8

مجوسهای پذیزش دانطجو در رضتهها و گزایصهای مختلف دانطکذه علوم ریاضی
داًطجَی پزیشش داًطجَی پزیشش
پزیشش
داًطجَی
کاسضٌاسی اسضذ
کاسضٌاسی
دکتشی
سیاضیات

9856

9871

آهاس

9888

9891

ػلَم
کاهپیَتش

9899

9881

کارضناسی ارضذ
سضتِ

گشایص

سیاضی هحض

جثش ،آًالیض ،هؼادالت دیفشاًسیلٌّ ،ذسِ ٍ سیستنّای
دیٌاهیکی

سیاضی کاستشدی

آًالیض ػذدی ،تحمیك دس ػولیات (تْیٌِ ساصی)

آهاس

آهاس سیاضی

دکتزی
سضتِ

گشایص

سیاضی هحض

جثش ،آًالیض ،هؼادالت دیفشاًسیلٌّ ،ذسِ ٍ سیستنّای
دیٌاهیکی

سیاضی کاستشدی

آًالیض ػذدی ،تحمیك دس ػولیات (تْیٌِ ساصی)

مزتبه علمی اعضای هیأت علمی گزوههای آموسضی دانطکذه علوم ریاضی
رضته

استادیار

دانطیار

استاد

سیاضی هحض

6

5

9

سیاضی کاستشدی

8

4

8

آهاس

4

-

9

ػلَم کاهپیَتش

8

-

-

اعضای هیأت علمی باسنطسته دانطکذه علوم ریاضی
نام و نام خانوادگی

گزوه آموسضی

دکتش ضْاب الذیي اتشاّیوی

سیاضی هحض

دکتش ػلی ارغش ٍسسِای

سیاضی هحض

دکتش اسواػیل اًصاسی

سیاضی هحض

دکتش حثیة اهلل اًصاسی

سیاضی هحض

دکتش حسیي سْلِ

سیاضی هحض

دکتش آسهاى ػمیلی

سیاضی کاستشدی

دکتش ّاضن راتشی ًجفی

سیاضی کاستشدی

دکتش اسذا ...آسشایی

سیاضی کاستشدی

گزوه آموسضی ریاضی
ثب تَجِ ثِ ًقص اسبسی ٍ اجتٌبة ًبپزيش ػلَم سيبضی ٍ پظٍّصّبی ثٌیبدی ثِ ػٌَاى هجٌـب ٍ صيشثٌـبی اهـش
تحقیقبت ٍ فٌبٍسی ،گشٍُ سيبضی ثب ّذف تشثیت کبسضٌبسبى هجشة کـِ تَاًـبيی تجضيـِ ٍ تحلیـل هسـب ل
کطَس سا دس صهیٌِّبی صٌؼتی ٍ اقتصبدی داضتِ ثبضٌذ ،تشثیت افشادی ثشای اًتقبل ٍ آهَصش ػلـن سيبضـی ٍ
پبسخگَيی ثِ ًیبص سبيش ػلَم ثِ سيبضیبت ٍ تشثیت افشاد هتخصص ٍ پظٍّطگش دس جْت پیطـجشد هشصّـبی
داًص سيبضی فؼبلیت هیکٌذ.
گشٍُ سيبضی فؼبلیت خَد سا اص سبل  65۳۱ثِ ػٌَاى يکی اص گشٍُّبی آهَصضی داًطکذُ ػلَم پبيـِ آغـبص
کشد .پس اص ضشٍع فؼبلیت داًطکذُ ػلَم سيبضی دس ديوبُ  ،65۳۱گشٍُّبی سيبضی هحض ٍ کـبسثشدی دس
هقبطغ تحصیالت تکویلی تطکیل ضذًذ.
مذیزان گزوه آموسضی ریاضی اس بذو تأسیس به تزتیب تاریخ مذیزیت
ًام ٍ ًام خاًَادگی
ّاضن راتشی
رذلیاًی
اسواػیل اًصاسی
ضْاب الذیي اتشاّیوی
اسواػیل اًصاسی
حسیي سْلِ
ضْاب الذیي اتشاّیوی
آسهاى ػمیلی
جؼفش تی آصاس
تْشٍص فتحی
احوذ ػثاسی

مذیزان گزوه آموسضی ریاضی محض اس بذو تأسیس دانطکذه علوم ریاضی
ًام ٍ ًام خاًَادگی
دکتش فشّاد دسستکاس
دکتش ػثاس سْلِ
دکتش فشّاد دسستکاس

مطخصات اعضای هیأت علمی گزوه ریاضی محض
دس حال حاضش تؼذاد اػضای ّیات ػلوی گشٍُ سیاضی هحض ً 91فش است.
اعضای هیات علمی گزوه آموسضی ریاضی محض
ًام ٍ ًام خاًَادگی
داٍد احوذی دستجشدی
هحوذ اکثشی تَتکاتٌی
ههگاى اکثشی خطکثیجاسی
پیام تحیشایی
ًصیش تمی صادُ
فشّاد دسستکاس
ػثاس سْلِ
هشضیِ ضوس یَسفی
احوذ ػثاسی
اسواػیل ػضیضپَس
ساًاص الهؼی جَاى
هٌصَس ّاضوی تشاگَسی

مذیزان گزوه آموسضی ریاضی کاربزدی اس بذو تأسیس دانطکذه علوم ریاضی
ًام ٍ ًام خاًَادگی
دکتش هحوذ کیاًپَس
دکتش هحوذسضا یالَتی
دکتش هاصیاس رالحی

مطخصات اعضای هیأت علمی گزوه ریاضی کاربزدی
دس حال حاضش تؼذاد اػضای ّیات ػلوی گشٍُ سیاضی کاستشدی ً 91فش است.

اعضای هیات علمی گزوه آموسضی ریاضی کاربزدی
ًام ٍ ًام خاًَادگی
حسیي اهیٌی خَاُ
هْشی تالشیاى
جؼفش تی آصاس
داٍد خجستِ سالکَیِ
هاصیاس رالحی
سؼیذ کتاتچی
هحوذ کیاًپَس
فشضیذ هْشدٍست ضْشستاًی
کاهلِ ًصیشی پیشتاصاسی
هحوذسضا یالَتی

گزوه آموسضی آمار
ّذف ارلی دٍسُ کاسضٌاسی آهاس ،تشتیت هتخصصاى حشفِای تشای اًجام تشسسیّا ٍ تحلیلّای آهاسی ٍ ًیاض
پشداختي تِ تحمیمات ػلوی تش اساس سٍشّای کوی استمشایی است .ایي افشاد هیتَاًٌذ دس کلیاِ سااصهاًْا،
اداسات دٍلتی ٍ خصَری ٍ هؤسسات تحمیمات ػلوی ،اتضاسّای آهاس سا تشای دستیاتی تِ استٌثاطّاای هاَسد
ًیاص تِ کاس گیشًذ .تِ ػالٍُ تؼلین همذهات الصم تشای اداهة تحصیل دس هماعغ تاالتش آهَصشّای ػاالی ًیاض اص
اّذاف ایي دٍسُ است.
سضتِ آهاس دس سال  9881هجَص فؼالیت دسیافت کشد ٍ اص سال  9888الذام تِ پزیشش داًطجَ ًوَد.
پس اص ضشٍع فؼالیت داًطکذُ ػلَم سیاضی دس دیواُ  ٍ 9889تطکیل گشٍُ آهاس ،همغغ کاسضٌاسی اسضذ
دس سضتِ آهاس سیاضی ًیض پس اص اخز هجَصّای الصم ساُ اًذاصی ضذُ ٍ اص سال  9891پزیشش داًطجَ اًجام
گشفت.

مذیزان گزوه آموسضی آمار اس بذو تأسیس دانطکذه علوم ریاضی
نام و نام خانوادگی
دکتش حسیي رویوی
دکتش اهیش صیٌل
دکتش حسیي رویوی
دکتش سضا صاسػی

مطخصات اعضای هیأت علمی
دس حال حاضش تؼذاد اػضای ّیات ػلوی گشٍُ آهاس ً 5فش است.

اعضای هیات علمی گزوه آموسضی آمار
ًام ٍ ًام خاًَادگی
سضا صاسػی
اهیش صیٌل
حسیي رویوی
هحوذ ریذپیطِ
تْشٍص فتحی ٍاجاسگاُ

گزوه آموسضی علوم کامپیوتز
ػلَم کبهپیَتش ،هطبلؼِ ًظبمهٌذ اهکبى سٌجی ،سبختبس ،ثیبى ٍ هکبًیضم فشآيٌذّب (الگَسيتنّب) دس صهیٌِ تَلیذ،
ًوبيص ،پشداصش ،رخیشُ سبصی ،استجبطبت ثب سبيش اطالػبت ٍ دستشسی ثِ اطالػبت است .ايي اطالػبت
هوکي است دس ثیت ٍ ثبيت دس حبفظِ کبهپیَتش کذگزاسی ضذُ ثبضٌذ يب دس طىّب ٍ سبختبس پشٍتئیي هَجَد
دس يک سلَل اًسبى ثیبى ضذُ ثبضٌذ .هتخصصبى ػلَم کبهپیَتش ثِ دًجبل هبّیت ٍ چگًَگی اًجبم هحبسجبت
ثشای حل هطکالت ّستٌذ .آًْب ثشسسی هیکٌٌذ آيب يک هسبلِ قبثل هحبسجِ ّست يب ًِ ٍ دس صَست هثجت
ثَدى جَاة ،الگَسيتنّبی هختلف حل هسبلِ سا ثشسسی ٍ هقبيسِ هیکٌٌذ تب ثذاًٌذ کذاهیک جَاة دسست
ٍ ثْتشی تَلیذ هیکٌذ .ثشای ايي کبس ،صثبىّبی ثشًبهِ ًَيسی طشاحی هیکٌٌذ کِ ثتَاًٌذ ساُ حلّبی هٌتخت
سا پیبدُسبصی کٌٌذ .آًْب سیستنّبی کبهپیَتشی طشاحی ،کبسايی سٌجی ٍ اجشا هیکٌٌذ کِ ايي ساُ حلّب سا
ثِ صَست حشفِای اجشا کٌذ .اص طشف ديگش ،ثب استفبدُ اص رّي تحلیلگش خَد ،پبيِّبی سيبضی ايي هشاحل
سا هحکن هیکٌٌذ.
گشٍُ ػلَم کبهپیَتش داًطکذُ ػلَم سيبضی اص ًیوسبل اٍل سبل تحصیلی  65۱6دس هقطغ کبسضٌبسی اقذام ثِ
پزيشش داًطجَ ًوَدُ است.

مذیز گزوه علوم کامپیوتز اس بذو تأسیس دانطکذه علوم ریاضی
نام و نام خانوادگی
دکتش حسیي اهیٌی خَاُ

مطخصات اعضای هیأت علمی
دس حال حاضش تؼذاد اػضای ّیات ػلوی گشٍُ ػلَم کاهپیَتش ً 8فش است.

اعضای هیات علمی گزوه آموسضی علوم کامپیوتز
ًام ٍ ًام خاًَادگی
رادق اسکٌذسی
ػلی جوالیاى
هشین سیف الذیٌی

امکانات آموسضی دانطکذه علوم ریاضی
 سایت کاهپیَتش (تشای ّوِ سضتِّا)

 ثِ ّوت اػضبی ّیبت ػلوی ايي داًطکذُ ،دٍ هجلِ ثب ػٌبٍيي صيش هجَص اًتطبس دسيبفت کشدًذ:Journal of algebra and related topics
Journal of mathematical modelling

ضَسای قطتّبی ػلوی کطَس دس ثْوي هبُ سبل  ،65۱1ثب دسخَاست داًطگبُ گیالى ثشای تطـکیل
قطت ػلوی هذلسبصی سيبضی ثْیٌِسبصی ٍ هحبسجبت تشکیجبتی هَافقت کشد.

اخز هجَص پزيشش داًطجَی کبسضٌبسی اسضذ دس سضتِّبی ػلَم کبهپیَتش ٍ سيبضیبت هبلی ٍ
دکتشی آهبس دس دستَس کبس داًطکذُ قشاس داسد.
دس داًطکذُ ػلَم سيبضی ّن اکٌَى تؼذاد  ۳۳۳داًطجَی کبسضٌبسی 22۳ ،داًطجَی کبسضٌبسی
اسضذ ٍ  16داًطجَی دکتشی هطغَل ثِ تحصیل هیثبضٌذ.

