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  برنامه مشترک بنیاد ملی نخبگان و انجمن ریاضی ایران -پذیرش پسادکتری 

 (۱۴۰۱زمستان  -فراخوان نوبت اول ) 

 

 
های پژوهشی ملی نخبگان و انجمن ریاضی ایران با هدف کمک به تکمیل تیم های پسادکتری بنیادبرنامه مشترک برگزاری دوره

فراخوان اول این برنامه، بر اساس است. در شده تدوین  ،آموختگان ممتاز کشورهای دانشتوانمندی استادان برجسته و حمایت از

از کلیه انتخاب شده اند. زبان به عنوان استاد مینفر از اعضای هیات علمی  10تعداد  ،بنیادانجمن ریاضی و های مورد نظر اولویت

و واجد شرایط زیر کنند، از رساله خود دفاع می  2۱۴۰فروردین  3۱تا های دکتری و یا دانشجویان دکتری که موختگان دورهآدانش

گاهی از استادان میزبان و با آ  https://sina.bmn.irنشانی شود با مراجعه به سامانه سینا بنیاد ملی نخبگان به هستند دعوت می

نفر  10تعداد کنند. اقدام  ۱۱۴۰پایان اسفند  تا و ثبت نام  و ارسال مدارکاولویت  4انتخاب موضوعات پژوهشی آنان، نسبت به 

 در فراخوان اول این برنامه مطابق شیوه نامه طرح شهید دکتر چمران، مورد حمایت بنیاد قرار می گیرند. پسادکتری  ژوهشگرپ

  

 کنند. انجمن ریاضی ایران اجتناب  و میزباناساتید متقاضیان از تماس مستقیم با 

 

 شرایط پژوهشگر پسادکتری: 
 

  باید گواهی نیز گذشته باشد. دانشجویان متقاضی  درخواستدکتری در زمان ثبت  گیموختآ انشدسال از زمان  ۵حداکثر

  .تأیید مدیرگروه و دانشکده ارائه دهند با را از استاد راهنما 140۲آموختگی تا پایان فروردین ماه دانشتایید 

  سال نباشد 40بیشتر از درخواست، در زمان ثبت سن متقاضی.  

  وره پسادکتری می شود. در صورت پذیرش، متعهد به اشتغال تمام وقت در دمتقاضی 

 باشددیگر ، نباید پژوهشگر پسادکتری همزمان تحت حمایت سازمان، موسسه یا دانشگاهی در صورت پذیرش متقاضی.  

 د و مهم( ترجیحاً در مجالت تخصصیمقاالت با استانداردهای کیفی باال )با نتایج عمیق، جدیبودن  دارا . 

 رشتههمان ت علمی با مرتبه حداقل دانشیاری متخصص در اتوصیه نامه علمی به زبان فارسی از اعضای هی 3 داشتن .  

 عقد قرارداد پژوهشیپژوهش تمام وقت و نی برای صالحیت عمومی و عدم منع قانو . 
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  بنیاد ملی نخبگان و انجمن ریاضی ایرانپسا دکتری مشترک در برنامه اسامی اساتید میزبان 

 (۱۴۰۱زمستان -اول فراخوان )
 

 موضوعات پژوهشی نام دانشگاه نام استاد میزبان

 آنالیز تابعی و جبرعملگرها: آنالیز: ریاضیات بنیادی پیشران دانشگاه تهران دکتر محمد باقر اسدی

 های بنیادیپژوهشگاه دانش ایمان افتخاریدکتر 
توپولوژی ابعاد پایین و مطالعه : هندسه و توپولوژی: ریاضیات بنیادی پیشران 

 ها با استفاده از نظریه های هوموتوپی و هومولوژیخمینه

 هاجبری گرافها، و نظریه ترکیبیات، نظریه گراف: ریاضیات بنیادی پیشران دانشگاه صنعتی شریف دکتر سعید اکبری

 دانشگاه تربیت مدرس دکتر علی ایرانمنش

شیمی و نانو  -ریاضیات زیستی، جبر محاسباتی، ریاضی: علوم محاسباتی( الف

 محاسبات

پذیری های متناهی، تشخیصنظریه سرشت گروه: ریاضیات بنیادی پیشران( ب

ر های مختلف و ابزار نظریه گراف، ابهای متناهی استفاده از روشگروه

 ساختارهای جبری

 

 دانشگاه گیالن دکتر داود خجسته سالکویه
های تکراری برای حل دستگاه معادالت روش -جبرخطی عددی: علوم محاسباتی

 سازیهای پیش شرطخطی تنک و بزرگ و تکنیک

 دانشگاه تربیت مدرس دکتر منصور رزقی آهق
مدلسازی ریاضی  -عمیقیادگیری  -یادگیری ماشین و یادگیری تقویتی: علم داده

 در علم داده

 آنالیز ماتریسی: علوم محاسباتی دانشگاه شهید باهنر کرمان دکتر عباس سالمی

 دانشگاه شیراز دکتر فرشید عبداللهی

 :علم داده

 محاسبات علمی در علم داده، با محوریت سنجش فشرده( الف

 ها در علم دادهها و موجککاربرد قاب( ب

 برد عددی( ج

 دانشگاه فردوسی مشهد دکتر سهراب عفتی

 :سازیکنترل و بهینه: علوم محاسباتی

 ریاضیات زیستی و پزشکی(الف

 های عصبیکنترل بهینه و شبکه( ب

 های عصبیبهینه سازی با استفاده از شبکه(ج

 برنامه ریزی خطی فازی مردد( د

 دانشگاه اصفهان دکتر علیرضا نصر اصفهانی

 :جبر و نظریه نمایش جبرها: رانریاضیات بنیادی پیش

 ای اریبهای خوشهزیر رسته( الف

 ایجبرهای خوشه( ب

 های فانکتوریالی در نظریه نمایش جبرهاروش( ج

 


