
 به نام خدا

  1400قابل توجه داوطلبان شرکت کننده در آزمون ورودی دکتری ریاضی 

دانشکده ریاضی  دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،  در چارچوب   به این وسیله به اطالع می رساند که     

، سنجش آموزش کشور و فناوری و سازمان ، تحقیقاتوزارت علوم های پذیرش دانشجوی دکتریمقررات و آیین نامه

دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون ورودی دوره »های اعالم شده در و در گرایش   1400-1401برای سال تحصیلی 

   پذیرد.میدانشجوی دکتری ریاضی «  1400دکتری 

های حوزه،  اندمجاز به انتخاب رشته و گرایش شده آزمون دکتری سال جاری ی که درمحترم برای اطالع متقاضیان

دانشجوی دکتری می پذیرند به شرح    1400-1401تخصصی و پژوهشی اساتید این دانشکده که برای سال تحصیلی 

 زیر اعالم می گردد.

تماس حاصل فرمایید و یا از  021-77125070همچنین، در صورت نیاز به اطالعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 

 سواالت خود را مطرح نمایید.  mathdep@kntu.ac.irطریق ایمیل 

 

 نام و نام خانوادگی رشته / گرایش مورد پذیرش

 استاد راهنما
 استادهای پژوهشی و  تخصصی حوزه

 / کاربردی )آنالیز عددی( ریاضی

 دی معادالت دیفرانسیل با مشتقات جزییدحل ع  دکتر عظیم  امین عطایی 

 حل عددی معادالت دیفرانسیل سهموی  و مسایل معکوس  دکتر علی  ذاکری 

 حل عددی معادالت دیفرانسیل معمولی و مشتقات جزیی  دکتر فریده  قریشی 

 توابع ویژه و نظریه تقریب   دکتر محمد مسجدجامعی 

 حل عددی معادالت انتگرالی   دکتر محمود هادی زاده 

 دکترحسین جوهری  / کاربردی ) علوم  داده(  ریاضی
     های تصادفی، پیچیدگی محاسباتی، محاسباتالگوریتم 
 کاویهای کالن، دادهوی دادهر

 دکتر احد ملک زاده  زیر برنامه ریاضیات تصادفی /ریاضی
های تابعی، استنباط آماری ابعاد باال، ریاضیات تحلیل داده 

 زیستی، یادگیری آماری

 ها، الگوریتم و محاسبه، مقادیر ویژه گرافنظریه گراف  دکتر فرزانه رمضانی ترکیبیات زیر برنامه گراف و /ریاضی

 / آنالیز ریاضی
 آنالیز تابعی، نظریه عملگرها، جبرهای باناخ   دکتر ملیحه حسینی 

 آنالیز تابعی خطی و غیرخطی   دکتر کوروش نوروزی 

 /  جبر ریاضی

 های متناهینظریه گروه   دکتر علیرضا مقدم فر 

 دکتر محمدجواد نیک مهر 
ای ناجابجایی، حلقه و مدول، ههای جابجایی، حلقهحلقه 

 حلقه و گراف

 جبری محاسباتیجبری، هندسههندسه   دکتر حسن حقیقی  / هندسه )توپولوژی( ریاضی

  

از سازمان سنجش و دفتر الزم به ذکر است که  عنوان دقیق رشته/گرایش  داوطلبان بر اساس  مقررات و ضوابط اعالمی  تذکر:

 برنامه ریزی آموزشی وزارت عتف خواهد بود.
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