
 

  مهم اطالعيه 
با توجه به گرايش خود و فهرست   1400  تير  22شنبه  سه  حداكثر تا    99دانشجويان كارشناسي ارشد ورودي  

فرم تعيين اولويت استاد ها و ظرفيت آنان (كه در صفحه بعدي اين اطالعيه آمده است)  اسامي اساتيد، تخصص
) از راهنما  دانلود  دان  قابل  تكميلي  تحصيالت  تكميليسايت  تحصيالت  به  و  كرده  تكميل  را  دانشكده     شكده) 

)rezaei@math.iut.ac.ir ،33913626 (   .تحويل دهند   

  باشند.   واحد را گذرانده 12كه تا انتهاي اين ترم حداقل ي تعيين خواهد شد دانشجويان  اساتيد راهنماي

نامه را آماده كنند و تا پايان  هنما پيشنهاديه پايانا در طول تابستان با هدايت استاد ر  الزم است كه دانشجويان 
  تحويل دهند.  دانشكده به تحصيالت تكميلي  1400ماه آبان

  

  تحصيالت تكميلي دانشكده علوم رياضي 

  

  

  



  دانشکده علوم ریاضی

  ۱۳۹۹ها برای راهنمایی دانشجویان ارشد ورودی و ظرفیت آن  اعضای هیات علمی دانشکده علوم ریاضی، تخصص 
 

  

 جبر
  ظرفیت   اعضاء هیئت علمی

  ۲  محمود بهبودی 
  ۲  بیژن طائری 

  ۲  محمدرضا ودادی
  

  

  آنالیز 
  ظرفیت   اعضاء هیئت علمی

  ۲  مجید سالمت
  ۲  سیما سلطانی رنانی
  ۲  سیدمحمود منجگانی
  ۲  رسول نصر اصفهانی

    ۲  مهدی نعمتی

 هندسه 
  ظرفیت   اعضاء هیئت علمی

  ۲  اعظم اعتماد 
  ۲  سیدقهرمان طاهریان 

  ۲  مصطفی عین اله زاده صمدی 
 ۲ سجاد لکزیان 
   ۲ امیر هاشمی

  و توپولوژی منطق
 ظرفیت   اعضاء هیئت علمی

  ۲  محسن خانی
  ۲  محمدرضا کوشش خواجویی

  

  

 گراف و ترکیبیات
  ظرفیت   اعضاء هیئت علمی

  ۱  غالمرضا امیدی
    ۲  بهناز عمومی

  رمز و کد 
  ظرفیت   علمیاعضاء هیئت 
  ۲  مرتضی اسمعیلی

    ۱  رضا رضائیان فراشاهی 

 آنالیز عددی
  ظرفیت   اعضاء هیئت علمی

  ۲  مهدی تاتاری
    ۱  رضا مختاری 

  بهینه سازی
  ظرفیت   اعضاء هیئت علمی

    ۲  حمید رضا مرزبان

 های دینامیکیدستگاه 
  ظرفیت   اعضاء هیئت علمی

  ۲ رسول عاشقی حسین آبادی 
  ۲  مجید گازر 

    ۲  رضا مزروعی سبدانی

  علوم داده 
  ظرفیت   اعضاء هیئت علمی

  ۱  غالمرضا امیدی
  ۲  رامین جوادی جورتانی
  ۱  رضا رضائیان فراشاهی 

  ۲  ریحانه ریخته گران
  رضا مختاریساره گلی و 

  (به طور مشترک)
۲ 

منصوره میرزایی (دانشکده 
  برق، دانشگاه گلپایگان)

۱  

  

 آمار 
  ظرفیت   اعضاء هیئت علمی

  ۲  سعید پوالدساز
  ۲  زهرا صابری 

  ۲  مریم کلکین نما
  ۱  ساره گلی 

 ۲ حامد لروند
   ۲ صفیه محمودی

  

  


