Dr. S. Saiedinezhad
دکتز سویِ سؼیذیًضاد
91  تْوي: ضزٍع اضتغال
 آًالیش: گزٍُ تخصصی
 استادیار: رتثِ ػلوی
 فضاّای، فضاّای سَتَلَف، هؼادالت دیفزاًسیل تا هطتقات جشئی،آًالیش تغییزات
ًزم دار احتوالی
Research areas

سهیٌِ ّای تحقیقاتی

Variational analysis, partial differential equations, Sobolev spaces,
Probabilistic normed spaces.

Email: ssaiedinezhad@iust.ac.ir
Webpage: http://webpages.iust.ac.ir/ssaiedinnezhad

73225404 : تلفي

Dr. M. Alaeiyan
دکتز هْذی ػالئیاى
1377 : ضزٍع اضتغال
 جثز: گزٍُ تخصصی
 استاد: رتثِ ػلوی
 ًظزیِ کذگذاری، ًظزیِ گزاف، گزٍُ ّای جایگطتی

Research areas

سهیٌِ ّای تحقیقاتی

Permutation groups, Graph Theory, Coding Theory

Email: alaeiyan@iust.ac.ir

Webpage: http://webpages.iust.ac.ir/alaeiyan

73225420 : تلفي

Dr. A. Aghajani
دکتز اسذاهلل آقاجاًی
1385 : ضزٍع اضتغال
 آًالیش: گزٍُ تخصصی
 داًطیار: رتثِ ػلوی
 هؼادالت، ًظزیِ ًقطِ ثاتت ٍ کارتزدّای آى، هؼادالت دیفزاًسیل ػادی ٍ پارُ ای
تفاضلی
Research areas

سهیٌِ ّای تحقیقاتی

Differential Equations, Difference Equations, Fixed Point Theory &
Application.

Email: aghajani@iust.ac.ir
Webpage: http://webpages.iust.ac.ir/aghajani

73225491 : تلفي

Dr. M.B. Ghaemi
دکتز هحوذتاقز قائوی
ضزٍع اضتغال 1384 :
گزٍُ تخصصی  :ریاضی هحض
رتثِ ػلوی  :داًطیار
سهیٌِ ّای تحقیقاتی

آًالیش تاتؼی ( ًظزیِ ػولگزّا)  ،فضاّای احتوالی هتزی ٍ ًزهذار  ،هؼادالت تا هطتقات
جشئی آًا لیش غیزخطی

Functional Analysis, (Operator Theory), PDE. Nonlinear Analysis

تلفي 73225412 :

Research areas

Email:mghaemi@iust.ac.ir

Webpage: Webpages.iust.ac.ir/mghaemi

Dr. Z. Mostaghim
دکتز سّزُ هستقین
1377 : ضزٍع اضتغال
 جثز: گزٍُ تخصصی
 استادیار: رتثِ ػلوی
 ًظزیِ اػذاد، تزکیثیات، گزٍُ ّای هتٌاّی

Research areas

سهیٌِ ّای تحقیقاتی

Finite groups, Combinatorics, Number theory

Email:mostaghim@iust.ac.ir

Webpage: http://webpages.iust.ac.ir/mostaghim/

73225425 : تلفي

Dr. M. Nadjafikhah
ُدکتز هْذی ًجفیخَا
1378 : ضزٍع اضتغال
 ریاضی هحض: گزٍُ تخصصی
 داًطیار: رتثِ ػلوی
 سیستوْای دیٌاهیکی، کٌتزل ٌّذسی، ًظزیِ ّن ارسی،ٌّذسِ دیفزاًسیل

Research areas

سهیٌِ ّای تحقیقاتی

Differential Geometry, Equivalnece Theory, Geometric Control,
Dynamical Systems

Email:m_nadjafikhah@iust.ac.ir

Webpage: http://webpages.iust.ac.ir/m_nadjafikhah

73225426 : تلفي

Dr. M. Hadian
دکتز هسؼَد ّادیاى
1365 : ضزٍع اضتغال
 رهش- آًالیش: گزٍُ تخصصی
 استاد: رتثِ ػلوی
 خوْای، اهضاّای ػذدی، رهشًگاری (طزحْای تقسین راس،ًظزیِ تحلیلی اػذاد
)تیضَی

Research areas

سهیٌِ ّای تحقیقاتی

Analytic Number Theory , Crytography and it’s applications

Email: mhadian@iust.ac.ir

Webpage: http://webpages.iust.ac.ir/mhadian

73225469 : تلفي

Dr. S. Mashhadi
دکتز سواًِ هطْذی
1390 : ضزٍع اضتغال

 ریاضی هحض: گزٍُ تخصصی
 استادیار: رتثِ ػلوی
 اهضای ػذدی،  تسْین راس،  اهٌیت اطالػات،رهشًگاری

Research areas

سهیٌِ ّای تحقیقاتی

Cryptography, Information security, Secret sharing, Digital signature

Email: smashhadi@iust.ac.ir

Webpage: http://webpages.iust.ac.ir/smashhadi/

73225463 : تلفي

Dr. A. Dehghan Nezhad
دکتز اکثز دّقاىًضاد
1374 : ضزٍع اضتغال
 ٌّذسِ ٍ تَپَلَصی: گزٍُ تخصصی
 داًطیار: رتثِ ػلوی
ٍ ِ سیستنّای دیٌاهیکی ٍ کارتزد ٌّذس، هؼادالتکَّوَلَصی، تزگتٌذی،ٌِّذس
) ...  هؼواری ٍ پزداسش تصَیز، ضیوی، اتزساختارّا در ػلَم (فیشیک
Research areas

سهیٌِ ّای تحقیقاتی

Geometry,Foliation,Cohomological Equations ,Dynamical systems,
Applications of Geometry and Hyperstructures in Sciences
(Physics, chemistry, Archaeblogy, Computer Vision,…)

Email: dehghannezhad@iust.ac.ir

Webpage: http://webpages.iust.ac.ir/dehghannezhad

73225406 : تلفي

Dr. M. Alirezaee
دکتز هحوذ رضا ػلیزضائی
ضزٍع اضتغال 1382 :
گزٍُ تخصصی  :ریاضی کارتزدی -تحقیق در ػولیات
رتثِ ػلوی  :داًطیار
سهیٌِ ّای تحقیقاتی

تحقیق در ػولیات ،هذلساسی ریاضی ،تحلیل پَضطی دادُ ّا ،ارسیاتی ػولکزد تاًکْا
ٍ ضؼة آًْا ،حل کٌٌذُ ّای ریاضی ،هذیزیت ٍ هاًیتَریٌگ ػولکزد ،هذلساسی تْثَد
ػولکزد در ساسهاًْا

Operations Research, Mathematical Modeling, Data Envelopment
Analysis, Performance Evaluation, and Banking Evaluation

Research areas

Email: mralirez@iust.ac.ir

تلفي 73225428 :

Webpage: http://www.alirezaee.com

Dr. J. Rashidinia
دکتز جلیل رضیذی ًیا
1378 : ضزٍع اضتغال
 ریاضی کارتزدی: گزٍُ تخصصی
 داًطیار: رتثِ ػلوی

،  حل ػذدی هؼادالت دیفزاًسیل ٍاًتگزال، آًالیش ػذدی، ریاضییات کارتزدی
 تَاتغ پایِ ضؼاػی ٍ سیٌک،تقزیة ّای اسپالیي
Research areas

سهیٌِ ّای تحقیقاتی

Applied Mathematics , Numerical Analysis, Numerical solution of
differential and enteral equations , Splines Radial basis Functions
and Sinc Approximations

Email: rashidinia@iust.ac.ir
Webpage: http://webpages.iust.ac.ir/rashidinia

73225487 : تلفي

Dr. Kh. Maleknejad
دکتز خسزٍ هالک ًضاد
1353 : ضزٍع اضتغال
 ریاضی کارتزدی: گزٍُ تخصصی
 استاد: رتثِ ػلوی
 هؼادالت تا، هؼادالت دیفزاًسیل، حل ػذدی (هؼادالت اًتگزالی، حل هسائل تذخین
 تْیٌِ ساسی،)هطتقات جشئی

Research areas

سهیٌِ ّای تحقیقاتی

Numerical Analysis, Mathematics programming, Computer
programming, Large scale optimization, Parallel computing,ill-posed
problems

Email: maleknejad@iust.ac.ir
Webpage: webpages.iust.ac.ir/Maleknejad

73225416 : تلفي

Dr. Gh. Yari
دکتز غالهحسیي یاری
1368 : ضزٍع اضتغال
آهار- ریاضی کارتزدی: گزٍُ تخصصی
 داًطیار: رتثِ ػلوی
) ًظزیِ اطالع (اًتزٍپی، فزایٌذّای تصادفی، آهار

Research areas

سهیٌِ ّای تحقیقاتی

Statistics, Stochastic Processes, Information Theory

Email: yari @ iust.ac.ir
Webpage: http://webpages.iust.ac.ir/yari/

73225403 : تلفي

Dr. R. Farnoosh
دکتز رحواى فزًَش
1367 : ضزٍع اضتغال
 آهار- ریاضی کارتزدی: گزٍُ تخصصی
 داًطیار: رتثِ ػلوی
 حل ػذدی، آًالیش دادُ ّای تیشی، رٍضْای هًَت کارلَ در حل هسایل هختلف
هؼادالت دیفزاًسیل تصادفی
Research areas

سهیٌِ ّای تحقیقاتی

Applied Mathematics, Statistics, Image Analysis and Pattern
Recognation, Monte Carlo Simulation for Solving Mathematical
and Statistical Problems

Email: rfarnoosh@iust.ac.ir
Webpage: http://webpages.iust.ac.ir/rfarnoosh

73225427 : تلفي

Dr. M. Garshasbi
دکتز هزتضی گزضاسثی
1392 : ضزٍع اضتغال
 ریاضی کارتزدی: گزٍُ تخصصی
 استادیار: رتثِ ػلوی
 هسائل هؼکَط ّذایت گزهایی،حل ػذدی هؼادالت دیفزاًسیل تا هطتقات جشئی
 رٍضْای هٌظن ساسی ٍ تغییزاتی،  هذلساسی ریاضی،حل ػذدی هؼادالت اًتگزالی
Research areas

سهیٌِ ّای تحقیقاتی

Numerical solution of PDE’s, Inverse Heat Transfer problems,
Numerical solution of IE’s, Mathematical modeling, Regularization
method

Email: m_garshasbi @ iust.ac.ir
Webpage: http://webpages.iust.ac.ir/m_garshasbi

73225497 : تلفي

Dr. A. Shayganmanesh
)دکتز احوذ ضایگاىهٌص(گلثاتایی
1354 : ضزٍع اضتغال
 ریاضی کارتزدی: گزٍُ تخصصی
 استاد: رتثِ ػلوی
 الواى هحذٍد ٍ تَاتغ پایِ ضؼاػی در هؼادالت دیفزاًسیل تا،رٍضْای تفاضالت هتٌاّی
ِ کارتزد تَاتغ پای، هؼادالت دیفزاًسیل هؼوَلی ٍ هؼادالت اًتگزالی،سهیٌِ ّای تحقیقاتی هطتقات جشئی
 کارتزد ًظزیِ اختالل در هذلْای، اقتصادی ٍ سیست ضٌاسی،ضؼاػی در هذلْای هالی
خطی ٍ غیزخطی تخصَظ در هسائل الیِ هزسی
Research areas

Numerical solution of PDEs, ODEs and IEs by FDM, FEM and RBFs.
Application of RBFs in Financial, Economic and Biological models.
Application of perturbation methods in linear and nonlinear models,
particularly in boundary layer problems.

Email: golbabai@iust.ac.ir
Webpage: http://webpages.iust.ac.ir/golbabai

73225418 : تلفي

Dr. B. Jazbi
دکتز تتَل جذتی
ضزٍع اضتغال 1353 :
گزٍُ تخصصی  :ریاضی کارتزدی
رتثِ ػلوی  :استادیار
سهیٌِ ّای تحقیقاتی

آًالیش ػذدی ( هؼادالت تا هطتقات جشئی)  ،کاریزد ریاضی در ًجَم  ،کارتزد ریاضی
در فیشیک ،پشضکی
Research areas

Email: jazbi@iust.ac.ir
تلفي 73225424 :

Webpage: http://webpages.iust.ac.ir/jazbi/

Dr. T. Nikazad
دکتزتَرج ًیک آساد
1376 : ضزٍع اضتغال
 ریاضی کارتزدی: گزٍُ تخصصی
 استادیار: رتثِ ػلوی
قَاػذ تَقف، رٍضْای تکزاری در سیستن ّای جثزی، تاسساسی تصاٍیز

Research areas

سهیٌِ ّای تحقیقاتی

Image reconstruction techniques,Iterative methods for linear systems
(LARG, Sparse, Ill-posed), Stopping rules

Email: tnikazad@iust.ac.ir
Webpage: http://webpages.iust.ac.ir/tnikazad

73225409 : تلفي

Dr. H. Tavallaee
دکتز حویذآقا تَالیی
ضزٍع اضتغال 1351 :
گزٍُ تخصصی  :جثز
رتثِ ػلوی  :داًطیار
سهیٌِ ّای تحقیقاتی

جثز جاتجائی ً ،ظزیِ گزاف ً ،ظزیِ گزٍُ ّای هتٌاّی ٍ ًوایص گزٍُ ّا

Research areas

تلفي 73225421 :

Email:Tavallaee@iust.ac.ir

Dr. KH. Paryab
دکتز خلیل پاریاب
1389 : پایاى اضتغال

1354 : ضزٍع اضتغال
 ریاضی کارتزدی: گزٍُ تخصصی
 استادیار: رتثِ ػلوی
سهیٌِ ّای تحقیقاتی

Research areas

Application of graph theory in geometrical problem

Email: Paryab@iust.ac.ir

73225423 : تلفي

Dr. A. Shidfar
دکتز ػثذالِ ضیذفز
1389 : پایاى اضتغال

1344 : ضزٍع اضتغال
 ریاضی کارتزدی: گزٍُ تخصصی
 استاد: رتثِ ػلوی

 هسائل ًَساًات غیزخطی،هسائل اًتقال حزارت هستقین ٍ هؼکَط

Research areas

سهیٌِ ّای تحقیقاتی

Permutation Group Theory, Application of Graph
Theory and Algebraic Graph Theory.

Email: shidfar@iust.ac.ir
Webpage : http://webpages.iust.ac.ir/shidfar/

73225414 : تلفي

Dr. A. Esrafilian
دکتز اتزاّین اسزافیلیاى
ضزٍع اضتغال 1339 :

پایاى اضتغال 1385 :

گزٍُ تخصصی ٌّ :ذسِ دیفزاًسیل
رتثِ ػلوی  :استاد
سهیٌِ ّای تحقیقاتی

ٌّذسِ دیفزاًسیلٌّ ،ذسِ هختلط

Diffrential Geometry, Complex Geometry

Research areas

Email: Esrafilian@iust.ac.ir

