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 تاریخچه دانشگاه

تحت ػٌَاى آهَصؿٌذُ  2691ًبٍٍع دس ػبل داًـگبُ گٌجذ

سؿتِ ًبسداًی  1ًـبٍسصی گٌجذًبٍٍع صیش ًظش داًـگبُ هبصًذساى ثب 

ٍ پغ اص آى صیش ًظش داًـگبُ ػلَم ًـبٍسصی ٍ هٌبثغ عجیؼی گشگبى 

ّب ٍ استوبء  ایي كؼبلیت ثب اكضایؾ تؼذاد سؿتِؿشٍع ثِ كؼبلیت ًوَد. 

ثِ ػٌَاى یٌی اص  ;:26ل بآهَصؿٌذُ ثِ داًـٌذُ ًـبٍسصی تب ػ

داًـگبُ ػلَم ًـبٍسصی ٍ هٌبثغ عجیؼی گشگبى اداهِ  ّبی  داًـٌذُ

ثب ػلش دٍم سیبػت جوَْس ٍ  :;26داؿت. ایي داًـگبُ دس ػبل 

هٌلي  ّیئت دٍلت اص داًـگبُ ػلَم ًـبٍسصی ٍ هٌبثغ عجیؼی گشگبى

ٍ تحت ػٌَاى هجتوغ آهَصؽ ػبلی  :;26گشدیذ ٍ اص هْش 

سؿتِ تحلیلی دس ػِ هوغغ  18 كؼبلیت خَد سا دس گٌجذًبٍٍع 

ًبسداًی، ًبسؿٌبػی ٍ ًبسؿٌبػی اسؿذ دس ػِ داًـٌذُ ػلَم 

ًـبٍسصی ٍ هٌبثغ عجیؼی، داًـٌذُ ػلَم پبیِ ٍ كٌی هٌْذػی، 

داًـجَ ؿشٍع ًوَد، ٍ  1822اًؼبًی ٍ تشثیت ثذًی ثب ػلَم داًـٌذُ 



 

 

ٍ كٌبٍسی اص اٍل ثب اػالم هؼبًٍت آهَصؿی ٍصاست ػلَم، تحویوبت 

ثِ داًـگبُ گٌجذًبٍٍع استوبء یبكت ًِ دس حبل  2>26اسدیجْـت 

داًـٌذُ ثَدُ ٍ  8 ٍ تحلیلی  هوغغ 8دس  سؿتِ  7: حبضش داسای

.داًـجَ دس ایي داًـگبُ هــَل تحلیل ّؼتٌذ 6922ثبلؾ ثش 

  

 

 

 

 گروه آموزشی ریاضی و آمار

 دانشکذه علوم پایه و فنی مهنذسی

 گنبذکاووسدانشگاه 

ایي گشٍُ آهَصؿی دس حبل حبضش دس دٍ گشٍُ سیبضی ٍ آهبس ثب 

ٍ دٍ ػضَ ّیبت ػلوی هبهَس  ػضَ ّیبت ػلوی توبم ٍهت چْبسدُ

 ًٌذ.  دس ػغح داًـگبُ كؼبلیت هی ثِ تحلیل،

 ّبی ًـَس اًثشیت اػضبی ّیبت ػلوی ایي گشٍُ اص ثْتشیي داًـگبُ

دس  یبت ػلوی ایي گشٍُ،. اػضبی ّاًذ ؿذُ آهَختِ داًؾ ٍ اسٍپب

 پشداصًذ. خَد هی تحویوبتیّبی  پظٍّـی ریل ثِ كؼبلیت ّبی تینؿبلت 

 

 



 

 

 های پژوهشی ریاضی گروه

خطی، نظریه شی آنالیس )هارمونیک، تابعی، غیرگروه پژوه -2

 صاد سػتوی. دًتش هحوذ كضًٍی، دًتش ساضیِ كشخ نقطه ثابت(:

ػؼیذ ؿٌَُ، = دًتش (کاربردی)گروه پژوهشی آنالیس تابعی  -1

 دًتش احوذ ًیشهِ.

دًتش ًؼوت اهلل توی ًظاد، دًتش  :سازی بهینهگروه پژوهشی  -6

 ساحلِ خبًذٍصی.

دًتش  ها(: گروه پژوهشی جبر )جابجایی، نظریه گروه -7

 ػجذالٌبكش ثْلٌِ، دًتش حؼي خؼشٍی.

دًتش هْذی ؿبّیٌی، دًتش  گروه پژوهشی آنالیس عذدی: -8

 كبعوِ ثبثبًشدی.

 

 

 شی آمارهای پژوه گروه

 توابع برآورد و حلیلت) نباط آماریتگروه پژوهشی اس -2

 سری های داده دنباله تحلیل، ناپارامتریک روش به آماری

و  شذه سانسور مشاهذات اساس بر برآورد و تحلیل ،زمانی

دًتش اػوبػیل ؿیشاصی، دًتش ػجذالؼؼیذ  (:قابلیت اعتماد

 تَهبج، دًتش هْذی تیوَسی.

ّبی  ػالٍُ ثش هَاسد كَم ثب اًثش گشٍُگشٍُ پظٍّـی آهبس 

اًثش پظٍّـی داًـگبُ كؼبلیت هـتشى تحویوبتی داسد. 

ّبی هـتشى تحویوبتی  اػبتیذ گشٍُ سیبضی ٍ آهبس كؼبلیت

اص ثب اػبتیذی دس ًـَسّبی تَػؼِ یبكتِ ٍ دس حبل تَػؼِ 

. داسًذًبًبدا، یًَبى، آهشیٌب، ٌّذٍػتبى، ایتبلیب ٍ ...  جولِ



 

 

ثب اػبتیذ ٍ هـبّذُ سصٍهِ ًبهل ایـبى، ثِ  جْت استجبط

 ّبی ریل هشاجؼِ كشهبئیذ. ػبیت ٍة

 سایت اساتیذ گروه وب

 دًتش هحوذ كضًٍی )آًبلیض ّبسهًَیي( -2

http://profs.gonbad.ac.ir/fozouni  

 دًتش ػؼیذ ؿٌَُ )آًبلیض تبثؼی ًبسثشدی( -1

http://profs.gonbad.ac.ir/shokooh  

 صاد سػتوی )آًبلیض تبثؼی ٍ ؿیش خغی( دًتش ساضیِ كشخ -6

http://profs.gonbad.ac.ir/farokhzad  

 ذدی(دًتش هْذی ؿبّیٌی )آًبلیض ػ -7

http://profs.gonbad.ac.ir/shahini  

 ّب( ًظشیِ گشٍُ-دًتش حؼي خؼشٍی )ججش -8

http://profs.gonbad.ac.ir/khosravi  

 الٌبكش ثْلٌِ )ججش جبثجبیی( دًتش ػجذ -9

http://profs.gonbad.ac.ir/bahlekeh  

 ًظشیِ هؼبدالت دیلشاًؼیل(-دًتش احوذ ًیشهِ )آًبلیض -:

http://profs.gonbad.ac.ir/neirameh  

 (ًظشیِ كبصی-ػبصی ثْیٌِا.. توی ًظاد ) دًتش ًؼوت -;

http://profs.gonbad.ac.ir/taghinezhad  

 (ػبصی ؿجٌِ ٍ َّؽ هحبػجبتی ثْیٌِدًتش ساحلِ خبًذٍصی ) ->

http://profs.gonbad.ac.ir/khanduzi  

 دًتش كبعوِ ثبثبًشدی )آًبلیض ػذدی كبصی( -22

http://profs.gonbad.ac.ir/babakordi  
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 الؼؼیذ تَهبج )اػتٌجبط آهبس( دًتش ػجذ -22

http://profs.gonbad.ac.ir/toomaj  

 دًتش اػوبػیل ؿیشاصی )اػتٌجبط آهبسی( -21

http://profs.gonbad.ac.ir/shirazi  

 دًتش هْذی تیوَسی )اػتٌجبط آهبسی( -26

http://profs.gonbad.ac.ir/teimouri  

 هحبػجبت آهبسی(-ؼجبى هلٌذسآیـی )ػلَم جٌگلدًتش ؿ -27

http://profs.gonbad.ac.ir/ghalandarayeshi  

 از ریاضی و آمارهذف 

ػلن ًظن اػت ٍ هَضَع آى یبكتي، تَكیق ٍ دسى ًظوی  سیبضیبت

تِ اػت ٍ اثضاسّبی اكَلی ًْل  ّبی ظبّشا پیچیذُ اػت ًِ دس ٍضؼیت

ػبصًذ تب ایي ًظن سا  دس هییوی ّؼتٌذ ًِ هب سا هب، هلبّایي ػلن

تْشاى ًیض  خَاسصهیدًتش دیجبیی اػتبد سیبضی داًـگبُ  ن.ًٌی   تَكیق

ػلن سیبضی، هبًًَوٌذ ًشدى تجشثیبت  ،گَیذ ػلن هی دس هؼشكی ایي

. ػلَم ًٌین ى ٍ ثویِ هخلَهبت هـبّذُ هیعجیؼی اػت ًِ دس گیبّب

ثٌذی ٍ هبًًَوٌذ ًشدُ ٍ ّوچٌیي  سیبضیبت ایي تجشثیبت سا دػتِ

 .دٌّذ تَػؼِ هی

ٍ سئیغ داًـگبُ كٌؼتی  سیبضیاػتبد  ،سیبضی ػجذالحویذ دًتش

دّی ثِ  بت ػلن هذلگَیذ= سیبضی ًیض دس هؼشكی ایي ػلن هی اهیشًجیش

، ػلن ثبى هـتشى ًظشیبت ػلوی ػبیش ػلَمیؼٌی ص ت،ػبیش ػلَم اػ

ثبؿذ ٍ اهشٍصُ اگش ػلوی سا ًتَاى ثِ صثبى سیبضی ثیبى ًشد،  بضی هیسی

  .ثبؿذ ػلن ًوی

  :ماهیت

ػشی كشهَل ٍ هَاػذ  ثش خالف تلَس ثؼضی اص اكشاد یي سیبضیبت

جب ثتَاى اص آى اػتلبدُ ًشد ثلٌِ سیبضیبت  ًیؼت ًِ ّویـِ ٍ دس ّوِ
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دسػت كْویذى كَست هؼبلِ ٍ دسػت كٌش ًشدى ثشای سػیذى ثِ 

، داًـجَ ثبیذ كجش ٍ ٍ ثشای ثِ دػت آٍسدى ایي تَاًبییجَاة اػت 

پـتٌبس الصم سا داؿتِ ثبؿذ تب ثتَاًذ حتی ثِ هذت چٌذیي ػبػت دس 

َسد یي هؼبلِ سیبضی كٌش ًشدُ ٍ دس ًْبیت ثب اثتٌبس ٍ خالهیت آى ه

تَاًٌذ پغ اص پبیبى  التحلیالى ایي سؿتِ هی كبسؽ .سا حل ًٌذ

ّبیی ًِ ثِ ًَػی ثب  َلیتئتحلیالت، دس اداسات دٍلتی ثشای هؼ

خلَكی دس اهَسی   تجضیِ ٍ تحلیل هؼبئل ػشًٍبس داسًذ، دس ثخؾ

، دس ثخؾ ٍسی ػبصی ٍ ثْشُ هش ثْیٌِاّوبًٌذ عشاحی ػیؼتوْب دس 

ػبصیْبی سیبضی ٍ دس آهَصؽ ٍ  كٌؼت ثشای اهَسی ّوبًٌذ هذل

 .ّبی هتلبٍتی سا ثِ ػْذُ گیشًذ َلیتئ، هؼ ...پشٍسؽ ٍ 

  ، درآمذآینذه شغلی، بازار کار

ًبسثشد سیبضی دس ػلَم هختلق اًٌبسًبپزیش اػت. ثشای هثبل هجحث 

ًَاًتَهی، ًبسثشد ثؼیبسی صیبدی داسد ٍ یب دس آًبلیض تبثؼی دس هٌبًیي 

ًِ یي هؼبدلِ سیبضی « الح الػی»ّبی هٌْذػی هؼبدلِ  ثیـتش سؿتِ

ؿٌبػی ًیض ًظشیِ احتوبل  گیشد. دس جبهؼِ اػت، هَسد اػتلبدُ هشاس هی

ٌذ. دس ًل ثبیذ گلت ًِ ً ٍ ًظشیِ گشٍّْب ًوؾ ثؼیبس هْوی ایلب هی

سًذ ٍ ثِ ّویي دلیل دس ّوِ هشاًض صیش ػبخت سیبضی دا  ،ّوِ كٌبیغ

داًْب دس ًٌبس هٌْذػبى ٍ داًـوٌذاى  كٌؼتی ٍ تحویوبتی دًیب، سیبضی

ؿَد، ًتیجِ  ػبیش ػلَم حضَسی كؼبل داسًذ ٍ آًچِ دس ًْبیت اسائِ هی

دًتش سیبضی اص اػبتیذ داًـگبُ دس هَسد  .ًبس تیوی آًْبػت

 :گَیذ ّبی ؿـلی هَجَد دس ایشاى هی كشكت

س جبهؼِ هب هـبؿل جٌجِ ػلوی داؿتِ ثبؿٌذ، هغؼب ثِ تؼذاد اگش د"

داى  داى ًیبص خَاّین داؿت چَى یي سیبضی هبثل تَجْی سیبضی

تَاًذ هـٌالت سا ثِ سٍؽ ػلوی حل ًٌذ. الجتِ ایي ثِ آى هؼٌب  هی

داى  ًیؼت ًِ دس حبل حبضش ّیچ كشكت ؿـلی ثشای یي سیبضی

ب دس هشاًض تحویوبتی ٍ كٌؼتی داًْ ٍجَد ًذاسد اهب ثبیذ حضَس سیبضی

 ."پشسًگتش ثبؿذ



 

 

تش ؿَد، هیضاى سیبضیبتی ًِ الصم  ّشچوذس ًِ ؿـل یي كشد تخللی

ثشای هثبل یي هٌْذع الٌتشًٍیي اص آًبلیض  .گشدد یه ثیـتش داسد،

سیض  ًٌذ ٍ یب یي ثشًبهِ تبثؼی ٍ كشآیٌذّبی تلبدكی اػتلبدُ هی

، هبسی هبًٌذ ػشیْبی صهبًییـشكتِ آّبی اهتلبدی اص هغبلت پ پشٍطُ

گیشد. ثِ ّویي دلیل اهشٍصُ تشثیت  ثِ ػٌَاى اثضاس ًبس یبسی هی

هتخللبى ػلن سیبضی، یؼٌی اكشادی ًِ هبدس ّؼتٌذ سیبضیبت هَسد 

چشا ًِ ًیبص سا آهَصؽ دادُ ٍ یب تَلیذ ًٌٌذ، اّویت ثؼیبس صیبدی داسد. 

 .ثبؿذ هی، تَجِ ثِ داًؾ سیبضی الصهِ پیـشكت دس تٌٌَلَطی

اهب یٌی اص داًـجَیبى ایي سؿتِ ًظش جبلجی دس هَسد تَاًبیی یي 

دسػت اػت ًِ دس جبهؼِ هب هٌبى " ،التحلیل سؿتِ سیبضی داسد كبسؽ

التحلیالى سیبضی ٍجَد ًذاسد اهب یي  هـخلی ثشای جزة كبسؽ

لیؼبًغ سیبضی ثِ دلیل ًظن كٌشی ٍ ثیٌؾ ػویوی ًِ دس عی 

ٍ تالؽ ؿخلی دس تَاًذ ثب هغبلؼِ  هیآٍسد،  تحلیل ثِ دػت هی

ّبیی ًِ دس ظبّش استجبعی ثب سیبضی  ، حتی ؿـلّب ثؼیبسی اص ؿـل

 ."ًذاسد هَكن گشدد

  های مورد نیاز و قابل توصیه توانایی

، تؼلظ ثش دسع ي تَاًبیی ػلوی یي داًـجَی سیبضیؿبیذ هْوتشی

ؿخلی ثِ ایي ثبؿذ ًِ ایي اهش كشكب صاییذُ ػالهِ  سیبضی دثیشػتبى 

ایي سؿتِ ًیبصهٌذ داًـجَیبًی اػت ًِ اص ًظش رٌّی . دسع اػت

ّبی جذیذ سا داؿتِ ثبؿٌذ ٍ ثتَاًٌذ الگَّب ٍ ًظن  آهبدگی جزة ایذُ

ٌذ. ثِ ػجبست دیگش یي سا دسى ًشدُ ٍ هؼبئل ؿیشهتؼبسف سا حل ًٌ

اص  .، تلٌش اًتوبدی ٍ تَاًبیی تجضیِ ٍ تحلیل داؿتِ ثبؿٌذسٍحیِ ػلوی

بی ًبؿٌبختِ ٍ ًـق هَاًیي آى ّ ًجب ًِ سیبضیبت ٍسٍد ثِ ػشكِآ

، ػالهوٌذی ثِ هجبحث سیبضی اص ّوبى دٍساى تحلیل دس اػت

تَاًذ  ّویي ػالهوٌذی اػت ًِ هی. ؿَد دثیشػتبى هـخق هی

 . ّبی ثؼیبس ػخت سا ثشای داًـجَی ایي سؿتِ ّوَاس ػبصد ساُ



 

 

س ٍادی گزاسی د یي سیبضیذاى هجل اص ّشچیض ثبیذ جشات هذم

تجضیِ ٍ تحلیل كحیح ٍ   ثغَس ًلی دهت، ذ.ّب سا داؿتِ ثبؿ ًبؿٌبختِ

كجش ٍ پـتٌبس ػِ ػبهل اكلی دس تَكین داٍعلت دس ایي سؿتِ 

  .ثبؿذ هی

  وضعیت کنونی نیاز کشور به این رشته

هؼتوذ اػت ّش  ػضَ ّیبت ػلوی داًـگبُ خَاسصهی دًتش ثبثلیبى

ٍصاستخبًِ یب ؿشًتی ًیبص ثِ اكشادی داسد ًِ ػالٍُ ثش داًؼتي اللجبی 

گیشی هٌبػت ثبؿٌذ.  ًبهپیَتش، داسای تَاًبیی تجضیِ ٍ تحلیل ٍ تلوین

التحلیالى سیبضی هحض ٍ یب  تَاًٌذ كبسؽ دس ایي صهیٌِ ؿشًتْب هی

یؼی ّبی هختلق سیبضی جبیگبُ ٍػ سؿتِ .ًبسثشدی سا جزة ًوبیٌذ

ّبی  ّبی هٌْذػی، سؿتِ دس جبهؼِ داسًذ اص آى جولِ= توبم سؿتِ

، صهیي ؿٌبػیؿٌبػی،  صیؼت  ،ؿیویكیضیي،  ،هختلق ػلَم پبیِ

سیضیْبی  ثبصسگبًی، ثشًبهِ  پضؿٌی، ػلَم ًبهپیَتش ، اًتـبكبت كضبیی،

ّبی  ّبی ٍاثؼتِ ثِ كٌؼت، هذیشیت ٍ سؿتِ دٍلتی، ؿبلت سؿتِ

اًذ ٍ اص آى ثِ عَس هؼتوین  ثِ سؿتِ سیبضی ٍاثؼتِ ًـبٍسصیهختلق 

ّوچٌیي ثخؾ ثضسگی اص كؼبلیتْبی اهتلبدی ٍ   .ًٌٌذ اػتلبدُ هی

حول ٍ ًلت ، پتشٍؿیوی، ، یشتَلیذی ًـَس دس عشحْبی هختلق ًظ

  ذ.ًٌٌ شهؼتوین اص سیبضی اػتلبدُ هی، هؼتوین ٍ یب ؿیٍ ... ًول

  هوبعغ ًبسؿٌبػی اسؿذ ٍ دًتشی

ّبی  یي ًِ دس هوبعغ تحلیالت تٌویلی ثِ جٌجًِظش ثِ ا

ؿَد،  پظٍّـی، تحویوبتی ٍ ًبسثشدی ثب دیذی ػویوتش پشداختِ هی

التحلیالى ایي هوبعغ داسای تَاًبیْبی ػلوی ٍ تحویوبتی ٍ  كبسؽ

هحبػجبتی صیبدی ّؼتٌذ ٍ دس ًبسّبی اجشایی ًوؾ هْن ٍ 

كضایؾ ای داسًذ. دس هوغغ دًتشی، داًـجَیبى ضوي ا اسصًذُ

، تَاى ٍ كالحیت ػلوی خَد دس یي صهیٌِ خبف، هذست هشاتت

خَد سا دس جْت اًجبم عشحْبی تحویوبتی دس ػغح هلی ٍ 

دٌّذ ٍ هبدس ثِ تَػؼِ هشصّبی داًؾ ٍ سكغ  ای اكضایؾ هی هٌغوِ

ثبؿٌذ.  هؼضالت ػلوی ٍ اجشایی اص عشین پظٍّؾ هی

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86+%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AD%D9%85%D9%84+%D9%88+%D9%86%D9%82%D9%84
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AD%D9%85%D9%84+%D9%88+%D9%86%D9%82%D9%84
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AD%D9%85%D9%84+%D9%88+%D9%86%D9%82%D9%84


 

 

ثب تَجِ ثِ تَاًٌذ  التحلیالى هوبعغ تحلیالت تٌویلی هی كبسؽ

تخلق ٍیظُ خَد، دس هشاًض ػلوی ٍ پظٍّـی، هشاًض تحویوبتی، 

داًـگبّْب ٍ كٌبیغ ٍ هشاًض آهَصؽ ػبلی ثِ ػٌَاى ػضَ ّیبت 

خَؿجختبًِ ثب سٍیٌشد . ػلوی یب ػضَ پظٍّـی جزة گشدًذ

اًٌَى اهٌبى جزة  كٌبیغ ٍ هَػؼبت ثِ اًجبم اهَس تحویوبتی، ّن

ّبی سیبضی،  لیالت تٌویلی سؿتِالتحلیالى تح ثؼیبسی اص كبسؽ

      .كشاّن ؿذُ اػت

 دس پبیبى، گشٍُ سیبضی ٍ آهبس داًـٌذُ ػلَم پبیِ ٍ كٌی هٌْذػی

ثب اكتخبس تَاًبیی خَد سا جْت تشثیت  داًـگبُ گٌجذًبٍٍع،

ثْتشیي ًیشٍی اًؼبًی ٍ ػلوی ثشای خذهت دس داخل ایي هشص ٍ 

 داسد.  آى اػالم هی اص ثَم ٍ خبسج
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