
 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشکده ریاضی

 
 ریاضی کاربردي

 

 

 

 

 

 

 

 



هدف از تربیت دانشجویان دکتراي ریاضی تربیت اعضاي هیأت علمی براي دانشگاهها است 

تسلطی که بر یک یا چند موضوع که به روشهاي پیشرفته پژوهش احاطه کامل یافته، با 

کنند قادر به درك مشکالت علمی جامعه باشند و با تهیه مدلهاي ریاضی  ریاضی پیدا می

نوآوري و گسترش مرزهاي دانش ریاضی در این دوره از اهمیت . مناسب به حل آنها بپردازند

  .خاصی برخوردار است

هدف از مرحله . گردد قسیم میدوره دکتراي ریاضی به دو مرحله آموزشی و پژوهشی ت    

باشد که با گذراندن برخی  آموزشی برطرف ساختن کاستیهاي اطالعاتی علمی دانشجویان می

  .گیرد از دروس پیشرفته ریاضی صورت می

در مرحله پژوهشی که پس از اتمام مرحله آموزشی و قبولی دانشجو در امتحانات جامع     

هاي پژوهشی و کسب تواناییهاي الزم جهت  با شیوه شود، هدف آشنا نمودن دانشجو  شروع می

انجام آن در یک یا چند زمینه خاص ریاضی است که به کشف و نوآوریهایی در ریاضیات 

نتیجه این دوره با تدوین و تألیف رساله همراه است که با دفاع از آن دوره نیز . شود منتهی می

  .سال است 4  اي ریاضیحداکثر مدت تحصیل در دوره دکتر. رسد به پایان می

واحدي است و براي هر واحد درسی در دوره دکتراي ریاضی در  4کلیه دروس دوره دکترا 

هفته آموزشی کالسیک در نظر گرفته شده است که دانشجو موظف  16هر نیمسال تحصیلی 

ساعت وقت صرف مطالعه، بحث و تجزیه و تحلیل آن  4است به ازاي هر ساعت درس حداقل 

 14  تعداد حداقل  واحد می باشد که 36 مجموع تعداد واحدهاي درسی و رساله. یددرس بنما

  .است  22الی  18واحد درسی و تعداد واحد رساله   18و یا حداکثر 
 



 

 .Applied mathematics course leading to Ph.D دروس دوره دكتراي ریاضي كاربردي
degree 

   Approximation theory  واحد  ٤  تقریب  نظریھ
  Regular and singular integral equations  واحد  ٤  و منفرد  يمعادالت انتگرال معمول

  Boundary value problems  واحد  ٤  مسائل مقدار مرزي 
  Nonlinear diffusion problems  واحد  ٤  مسائل نفوذ غیر خطي 
  Applied functional analysis  واحد  ٤  آنالیز تابعي كاربردي 

   Parabolic partial differential equations  واحد  ٤  معادالت با مشتقات جزئي سھموي
   Operators theory  واحد  ٤  ھ عملگرھا ینظر
دالت با مشتقات جزئي معا

  ھذلولي

  Hyperbolic partial differential equations  واحد  ٤

  Finite element methods  واحد  ٤  روش عناصر متناھي 
  Potential theory  واحد  ٤  تئوري پتانسیل 

  Nonlinear analysis and its applications  واحد  ٤  آنالیز غیر خطي و كاربرد آن 
   Special functions  واحد  ٤  خاص توابع 

  Functional equations and finite difference  واحد  ٤  معادالت تابعي و تفاضالت متناھي 
  Elliptic partial differential equations  واحد  ٤   يضویب يمعادالت با مشتقات جزئ

  Advance simulation  واحد  ٤  شرفتھ یپ يھ سازیشب
  Decision analysis  واحد  ٤   يریم گیمز تصیآنال

  Mathematical models in economics  واحد  ٤  در اقتصاد  ياضیر يمدل ھا
 Mathematical models in performance  واحد  ٤  ت عملکرد یریدر مد ياضیر يمدل ھا

management  
در  ياضیر يمدل ھا
   ياکتشاف يھا روش

 Mathematical models in heuristic  واحد  ٤
methods  

 Advance data envelopment analysis -1  واحد  ٤   ١شرفتھ یپ يھا داده يل پوششیتحل
 Advance data envelopment analysis -2  واحد  ٤  ٢شرفتھ یپ يھا داده يل پوششیتحل

  Topics in functional analysis  واحد  ٤  مباحثي در آنالیز تابعي 
 Theory of operators – 2  واحد  ٤   ٢نظریھ عملگرھا 

  Topics in operators theory  واحد  ٤  مباحثي در نظریھ عملگرھا 
- Calculus of variations and optimization  واحد  ٤   ١حساب تغییرات و بھینھ سازي 

1 
 Calculus of variations and optimization-2  واحد  ٤   ٢حساب تغییرات و بھینھ سازي 

 The theory of probability -1  واحد  ٤   )١( نظریھ احتمال
 The theory of probability -2  واحد  ٤  ) ٢(نظریھ احتمال 

 Advanced stochastic procsses -1  واحد  ٤   ١فرآیندھاي تصادفي پیشرفتھ 
 Advanced stochastic processes -2  واحد  ٤   ٢فرآیندھاي تصادفي پیشرفتھ 

  Real Analysis  واحد  ٤  توابع حقیقي 
  Several variables complex function  واحد  ٤  ع چند متغیره مختلط بتوا

  Ordinary differential equation  واحد  ٤  معادالت دیفرانسیل معمولي 
  Partial differential equations  واحد  ٤  معادالت دیفرانسیل جزئي 

 .Applied mathematics course leading to Ph.D یاضي كاربرديدروس دوره دكتراي ر
degree 

  Fourier analysis  واحد  ٤  آنالیز فوریھ 
  Harmonic analysis  واحد  ٤  آنالیز ھارمونیك 



  Integral equations and integral transforms  واحد  ٤  معادالت و تبدیالت انتگرال 
  Functional analysis  واحد  ٤  آنالیز تابعي 

 Calculus of variations and optimal  واحد  ٤   ھحساب تغییرات و كنترل بھین
control  

 The Theory of Probability and optimal  واحد  ٤  نھ  ینظریھ احتمال و کنترل بھ
control  

 Combinatorial analysis -1  واحد  ٤   ١آنالیز تركیبي 
 Combinatorial analysis -2  واحد  ٤   ٢آنالیز تركیبي 

  Topic in comibinatorics  واحد  ٤  مباحثي در تركیبات 
  Block designs-1  واحد  ٤   ١طرح ھاي بلوكي 
  Block designs -2  واحد  ٤   ٢طرح ھاي بلوكي 

  Groups and block designs  واحد  ٤  گروه ھا و طرح ھاي بلوكي 
  Coding theory  واحد  ٤  نظریھ كد گذاري 

  Theory of codings and cryptograghy  واحد  ٤  نظریھ كدھا و رمزھا 
 يزیشرفتھ در برنامھ ریپ يمباحث
   يتصادف

 Advanced discussions in random  واحد  ٤
programming  

  Martingales  واحد  ٤  نگل ھا یمارت
  Industrial statistics  واحد  ٤   يآمار صنعت

 Radial basis functions and its  واحد  ٤  آن  يو کاربردھا يشعاع يھ ایع پاتواب
applications  

  Perturbation theory and its application  واحد  ٤  اختالل و کاربرد آن  يتئور
  Advanced discussions in information  واحد  ٤  ھ اطالع یشرفتھ در نظریپ يمباحث
 Advanced discussions in computational  واحد  ٤   يمحاسبات آمار شرفتھ دریپ يمباحث

statistics  
  Advanced discussions in applied statistics  واحد  ٤   يشرفتھ در آمار کاربردیپ يمباحث
  Information theory and communications  واحد  ٤  ھ اطالعات و ارتباطات ینظر

 Variational methods in analysis  واحد  ٤  لیزروشھاي تغییراتي در آنا
 Spline functions and its applications  واحد  ٤  توابع اسپالین و كاربردھاي آن

 

 

 

 

 

 

 


