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دستاورد ها و افتخارات  
1400-1401



یورپالمللیرتبه بندی بین در و رایانه ریاضی علومرتقا رتبه بندی ا



تایوانالمللیدر رتبه بندی بین رایانه وم علرتقا رتبه بندی ا



نیوز. اس. یوالمللیدر رتبه بندی بین م رایانه وعلرتقا رتبه بندی ا
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دکتر اسداله آقاجانی



پژوهشگر برتر دانشگاه علم وصنعت ایران
دکتر رضا سعادتی

نفر دوم کل امتیاز اعتبار پژوهشی دانشگاه



1400بین المللی دانشکده ریاضی سال کتاب

کتابی باعنوانتالیف

Title: Advances in Matrix Inequalities
Authors: Mohammad Bagher Ghaemi, Nahid Gharakhanlu, Themistocles M. Rassias, Reza 
Saadati, Springer, 2021.

دکتر رضا سعادتیدکتر محمد باقر قائمی                           



1400کتابهاي ملی دانشکده ریاضی سال 

آمار و احتمال برای مهندسی و علوم
دکتر غالمحسین یاری: نویسنده 
1400، دانشگاه دامغان: انتشارات 

،حل عددی معادالت دیفرانسیل معمولی
رستوپو دکتر گرشاسبی مرتضیدکتر : نویسندگان

ی اردبیلینریحا
1400،دانشگاه پیام نور: انتشارات



1400کتابهاي ملی دانشکده ریاضی سال 

، مقدمه ای بر نظریه گراف
دسید سعیدکتر ،جواد وحیدیدکتر :نویسندگان

یونرمرزومیرپ
1400فناوری نوین، : انتشارات

م و مبانی کامپیوتر و برنامه سازی با رویكرد الگوریت
، فلوچارت، پیاده سازی شده با جاوا

عباسرمضاندکتر ،جواد وحیدیدکتر :نویسندگان
مجید ایرانمنشدکتر وورزینژاد

1400فناوری نوین، : انتشارات

،آشنایی با رمزنگاری
مشهدیسمانهدکتر : نویسنده
1400،شاپرك سرخ: انتشارات



1400کتابهاي ملی دانشکده ریاضی سال 

ونپردازش سیگنال دیجیتال با برنامه نویسی پایت
حسینعلی مهندس ،وحیدیدکتر جواد:مترجمان
تهمتنباباجانزاده، مهندس علی تهمتنباباجانزاده
1400آبان، فناوری نوین: انتشارات

نظریه و الگوریتم ها: برنامه ریزی غیرخطی
ین حیدر عاقبت بو دکتروحیدیجواددکتر:مترجمان

منفرد
1400،دانش نگار: انتشارات

کتاب یادگیری ماشین عملی با
Scikit- learn, keras وTensorFlow

الیكای مژگان،وحیدیجواددکتر:مترجمان
1400فناوری نوین، : انتشارات



نام و نام خانوادگی  
پژوهشگر

عنوان تحقیقسالنام دانشگاه مقصد

 ,Aalto Universityدکتر اسداله آقاجانی

Finland

1401

Nonlinear Partial Differential 

Equations

فرصت مطالعاتی



سخنرانی های کلیدی



سفیر ایران در کمیته بانوان اتحادیه بین المللی ریاضی
و عضو شورای اجرایی انجمن ریاضی بانوان در آسیا و اقیانوسیه

زهره مستقیمدکتر 



المللیهمایش های ملی و بین 
زمانعنوان همایشردیف

1
اری،  کنفرانس بین المللی ترکیبات، رمزنگهفتمین 

علوم کامپیوتر و محاسبات
1401آبان ۲۶الی ۲۵



المللیهمایش های ملی و بین 
زمانعنوان همایشردیف

2
۲۲گرامیداشت روز زنان در ریاضیاتچهارمین  1401اردیبهشت 



المللیهمایش های ملی و بین 
زمانعنوان همایشردیف

3
1401یبهشت دارروز ملی ریاضیات حكیم عمر خیامبزرگداشت 



پسا دکتریمحققان

استاد راهنماعنوان قراردادپژوهشگر

افتخاریطاهره دکتر 

ویكردر:کارلومونتآگاهفیزیکعصبیهایشبكه
وسمعكومستقیممسائلبرایعمیقیادگیری

عادابباکسریجزئیدیفرانسیلمعادالتشامل
باال

اجلیل رشیدی نیدکتر 

شادی مالک بگوم  دکتر 
قلعه

مرتضی دکتر شولز-عددی مسئله مرز متحرك بلکحل 
گرشاسبی

معصومه اکبرزادهدکتر 

بهشدهمدلسازیهایدادهدرتغییراتتشخیص
سیگنالپردازشازاستفادهباابرگرافصورت

مهدی عالئیاندکتر 



۱۴۰۱ممتاز دانشکده ریاضی در جشن سال دانشجویان 



۱۴۰۱ممتاز دانشکده ریاضی در جشن سال دانشجویان 



آمارها و شاخصهاي 
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به تفکیک دانشکده ها 1400سرانه امتیاز پژوهشی سال 
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2۰1۹-2۰22دسته بندی مقاالت دانشکده ریاضی 
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اعتبار پژوهشی

نمیانگین مبلغ اعتبار پژوهشی دانشکده ریاضی به میلیون توما



ریاضیدانشکدهساله6مجموع شاخص اچ 



توزیع امتیاز صنعتی و غیر صنعتی به تفکیک دانشکده ها



صنعتآمارهاي ارتباط با 



تقدیر و تشکر از

مهدي عالئیانآقاي دکتر: ریاست دانشکده ریاضی

آقاجانیآقاي دکتراسداله : معاون پژوهشی سابق دانشکده 

آقایان و خانم ها دکتر: اعضاي هیئت علمی دانشکده ریاضی
آزاد،نیکتورج،سعادتیرضاخواه،نجفیمهديفرنوش،رحماننیا،رشیديهادیان،جلیلمسعود

وبهمحبمستقیم،زهرهگرشاسبی،مرتضیاحمدي،رضاوحیدي،جوادنژاد،دهقاناکبرمحمدباقرقائمی،
نژادکعبیپرستونژاد،سعیديسمیهمولوي،

زادهاورکمهديآقايپژوهشیسربازیاروغازاریانالگاطالع،شبنمهاخانم:کارشناسانو


