ياحد رشت
کارشناسی ارشد ریاضی محض
معرفی رشته و مهارتهای دانش آموختگان
ّذف اس رؽتِ ارؽذ ریاضی هحض ،تزتیت هتخققاى علَم ریاضی اعت کِ آهادگی السم تزای اداهِ تحقیل تِ هٌظَر اؽتغال تِ پضٍّؼ ٍ ًیش
اًتقال علن ریاضی در عطَح هتَعطِ ٍ داًؾگاّی را داؽتِ تاؽٌذ .آؽٌایی تا تجشیِ ٍ تحلیل هغائل در قالة ریاضی ٍ هذلغاسی ریاضی ًیش اس
اّذاف دیگز ؽاخِ ریاضی هحض اعت  .داًؾجَیاًی کِ در کارؽٌاعی ارؽذ ریاضی هحض ٍارد هی ؽًَذ تایذ عالقِ فزاٍاى ٍ تغلط کافی تِ
درٍط کوّی تِ خقَؿ ریاضی داؽتِ تاؽٌذ .داؽتي قذرت تجشیِ ٍ تحلیل در عطح خَب تزای ایي افزاد السم اعت.
هقطع کارؽٌاعی ارؽذ رؽتِی ریاضی هحض دارای  3گزایؼ آًالیش ،جثز ٍ ٌّذعِ هی تاؽذ.
برنامه درسی ارشد ریاضی محض و تعداد واحدها
تعذاد کل ٍاحذّاٍ34:احذ
درٍط الشاهی رؽتٍِ12 :احذ
درٍط الشاهی ّز گزایؼٍ 12 :احذ
عویٌارٍ2:احذ ٍ پایاى ًاهٍِ6:احذ
درٍط الشاهی رؽتِ :جثز پیؾزفتِ ،آًالیش حقیقی ٍ یکی اس درٍط ٌّذعِ هٌیفلذ یا تَپَلَصی جثزی
تزخی ار درٍط گزایؼ آًالیش :آًالیش حقیقی ( -)2آًالیش تاتعی -آًالیش هختلط -آًالیش ّارهًَیکً -ظزیِی عولگزّا
تزخی اس درٍط گزایؼ جثز :جثزجاتجایی -جثز ّوَلَصیکً -ظزیِی ًوایؼ گزٍّْا -جثز لی ( -)1گزٍّْای هتٌاّی
تزخی اس درٍط گزایؼ ٌّذعِ :گزٍُ ٍ جثز لی(ٌّ -)1ذعِ جثزی( -)1تَپَلَصی دیفزاًغیل -دعتگاّْای دیٌاهیکی
فرصتهای شغلی
ىظز تِ ایي کِ در هقاطع تحقیالت تکویلی تِ جٌثِّای پضٍّؾی ،تحقیقاتی ٍ کارتزدی تا دیذی عویقتز پزداختِ هیؽَد ،فارغالتحقیالى ایي
هقاطع دارای تَاًاییْای علوی ٍ تحقیقاتی ٍ هحاعثاتی سیادی ّغتٌذ ٍ در کارّای اجزایی ًقؼ هْن ٍ ارسًذُای دارًذ .داًؾجَیاى ضوي
افشایؼ هزاتة علوی خَد در یک سهیٌِ خاؿ ،قذرت  ،تَاى ٍ فالحیت خَد را در جْت اًجام طزحْای تحقیقاتی در عطح هلی ٍ هٌطقِای
افشایؼ هیدٌّذ ٍ قادر تِ تَععِ هزسّای داًؼ ٍ رفع هعضالت علوی ٍ اجزایی اس طزیق پضٍّؼ هیتاؽٌذ .فارغالتحقیالى هقاطع تحقیالت
تکویلی عالٍُ تز تَاًایی تذریظ در هقطع هتَعطِ هیتَاًٌذ تا تَجِ تِ تخقـ ٍیضُ خَد ،در هزاکش علوی ٍ پضٍّؾی ،هزاکش تحقیقاتی،
داًؾگاّْا ٍ فٌایع ٍ هزاکش آهَسػ عالی تِ عٌَاى عضَ ّیات علوی یا عضَ پضٍّؾی جذب گزدًذ.
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