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آاقی دکت مسعود یقینی
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دادکشن ریاضی

آاقی دکت رضا سعادتی
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ی صالح اعتمادی آاقی دکت 
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آاقی دکت سعی شوال پور



ری اهی نوین ا دادکشن 



ری اهی نو ا یندادکشن 

ی آاقی دکت ر اّلله احم
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ری فرد حی ص آاقی دکت 
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آاقی دکت مسعود دهمرد



نی گر رتبیت ب
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آاقی دکت  حمی سیفی



شی جوا اساتی ربرت آمو



تاد جوا س -ا اعیدادکشن مه ی ص

ادپور ی فری  آاقی دکت 



تاد جوا س -ا ی ربقدادکشن مه
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تاد جوا س -ا ی عمرادادکشن مه

ل اد می س ی آاقی دکت 
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