
  1401آزمون دکتری در ریاضی  انتخاب رشتهمجاز به قابل توجه داوطلبان  
 

دکتری سال   آزمون  انتخاب رشته  داوطلبان  اطالع  به  این وسیله  ریاضی،   1401به  دانشکده  انتخاب  متقاضی  که 
که    خواجه نصیرالدین طوسی   دانشگاه صنعتی برای سال تحصیلی  هستند،  می رساند  که  هایی   -1402گرایش 

 است: به شرح زیر فته می شود پذیردکتری ی در آنها دانشجو  1401

و با توجه به این که کمیته مصاحبه کنندگان هر گرایش    اخه ریاضی کاربردیبه ویژه در ش  هابه تنوع گرایش  با توجه  
است انتخابی  متفاوت  گرایش  برحسب  شونده  مصاحبه  شودو  می  دعوت  مصاحبه  به  داوطلبان  لذا  ،اش  از 

   در هنگام انتخاب رشته به گرایش های اعالمی در این اطالعیه توجه کافی مبذول نمایند درخواست می شودعزیز

تماس حاصل فرمایید و یا از طریق   021-77125070همچنین، در صورت نیاز به اطالعات بیشتر می توانید با شماره تلفن  
 سواالت خود را مطرح نمایید.  @kntu.ac.irmathdepایمیل 

 

 نام و نام خانوادگی  رشته / گرایش مورد پذیرش 
 استاد های پژوهشی و  تخصصی حوزه استاد راهنما 

   /ریاضی
 )علوم  داده(   کاربردیگرایش 

 کاویهای کالن، داده یدگی محاسباتی، محاسبات روی دادههای تصادفی، پیچالگوریتم دکترحسین جوهری

 دکتر حسن خدایی مهر
ها، امنیت اطالعات، مخابرات کدگذاری، رمزنگاری، نظریه اطالع، نظریه مشبکه

 سیستم 

طراحي شبکه، مکانيابي،   -بهینه سازی ترکیبياتي  -لگوریتم های تقریبی و تصادفی ا دکتر محسن رضاپور 
 خوشه بندي و داده کاوي

 / ریاضی
 (زیر برنامه گراف و ترکیبیات)

 دکتر ابراهیم قربانی 
 هانظریه گراف، الگوریتم و محاسبه، مقادیر ویژه گراف

 دکتر فرزانه رمضانی 

   /ریاضی
 آنالیز تابعی خطی و غیرخطی دکتر کوروش نوروزی  آنالیز  گرایش 

   /ریاضی
 گرایش جبر ) گروه و حلقه( 

 های متناهی نظریه گروه دکتر علیرضا مقدم فر 

 های ناجابجایی، حلقه و مدول، حلقه و گرافهای جابجایی، حلقهحلقه دکتر شعبان قلندر زاده 

  

اس  مقررات و ضوابط اعالمی از سازمان سنجش و الزم به ذکر است که  عنوان دقیق رشته/گرایش  داوطلبان بر اس
 ریزی آموزشی وزارت عتف است دفتر برنامه

 

                                                                                                                                                   تحصیالت تکمیلی دانشکده ریاضی
27/01/1401 
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