
ریاضيات و کاربردها



. نيستآشنا مشتق و انتگرالِ نامنوعي به ریاضي یا و کاربرد ها بر خالف تصور همگان محاسبات ریاضيات رشته 
رشته به ن ایدر . مسائل استبراي کردن دنباله ها و الگوها پيدا و موضوعاتي طبيعي رشته، مدل کردن این هدف 
. علوم استیه پارشته؛ این . بيابيممسائل براي مناسب هاي مناسب و راه حل الگوریتم هاي که این هستيم دنبال 

آنکه بدليل. صنعت را اشاره نمودزمينه هاي علوم و در هاي مهندسي، توان کاربرد آن در رشته بنابراین مي 
اي دیگر همختلف رشته زمينه هاي تواند در مي کند، پيدا مي باال تحليل و تجزیه رشته قدرت دانشجوي این 

.کندفعاليت 
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تعریف
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باشد اما داشتهدبيرستان اهميت به دروس نسبي تسلط شاید 
. دبر نخواهد خورمشکلي در صورت عدم تسلط دانشجو به 

زیرا رد کتعریف توان نمي را بنابراین توانایي علمي خاصي 
ین اقاعدتا در . کندمي دانشجو همه دروس را از ابتدا مطالعه 

ویژگي هاي فردي زند اما مي رشته، عالقه حرف اول را 
حوصله صبر،روحيه جنگندگي علمي، آنها مهمترین شخص که 

باید ا است رفردي و از همه مهمتر پشتکار در مطالعه به صورت 
سائل را که ماین هستيم رشته به دنبال این در زیرا . دارا باشد

هستيم طرفمسائلي و با دقيق بررسي کنيم و به طور واکاوي 
باید پس. داشته باشدنياز روزها به وقت گذاشتن شاید که 

.باشيمداشته زیادي حوصله و پشتکار 

توانايي
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دروس تخصصي

جبر خطي

ریاضيات و 
کاربرد ها

گراف و 
توپولوژي

جبر

آناليز

توابع مختلط

نظریه اعداد
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گرايش ها
(کارشناسي )

و « ریاضيات محض»در مقطع کارشناسي داراي گرایش هاي 
.است« دبيري ریاضي»و « ریاضيات کاربردي»
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مقاطع باالتر

.باشدتحصيل مي قابل دکتري نيز رشته در مقطع این 

انند ارشد بنابر عالقه فرد به موضوع خاص مکارشناسي در مقطع 
هاي روش»و « بهينه سازي»، « آناليز عددي»، « تحقيق در عمليات»

.گرددتعيين مي دانشجو گرایش «کنترل
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هاي دالیل گرایشبه زیرا کرد تعریف رشته را موقعيت شغلي این توان نمي به طور خاص 
فرد در اگر. کردتعریف را هاي گوناگوني توان شغل مي بودن، یا کاربردي محدود و نوع محض 

این درزیرا . را داشته باشدباید روحيه تدریس بدهد، حتما تحصيل محض ادامه گرایش هاي 
دهد به وضوع مي که ادامه مقطعي در هر باید شاخه چه در خارج از کشور و چه در داخل، فرد 

اما . اهد داشتخوتدریسي -بنابراین این گرایش داراي آینده شغلي تحقيقاتي. بپردازدتدریس 
هاي خواهد داشت، ادامه دهد، عالوه بر پروژه هاي کاربردي که شاخه گرایش هایي اگر در 

در ينه سازي طراحي سيستم هاي بهتواند در ادارات مختلف شروع به کار کند مانند تحقيقاتي مي 
رشته ین اقابل ذکر است که همچنين . خصوصي یا دولتيدر ادارات مالي مسائل یا بخش صنعت 

زمينه اینشغل در براي ایجاد حداقل باید فرد یعني . نداردتخصصي شغل دکتري تا مقطع 
زو در خارج کشور، جتحصيل از نظر ادامه . موردنظر را داشته باشدگرایش در دکتري مدرک 

ر در خارج کشور، هم در محض و هم دتحصيل ادامه قابليت شود و مي خوب محسوب هاي رشته 
.باالستکاربردي 

موقعيت شغلي




