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 دکتري دانش آموختگان

س مقدم نوه رحیم مهسا
١٣٨۶ کاربردی ریاض کارشناس

کارشناس پیام نور، اه دانش از
کاربردی(گرایش ریاض ارشد
از ١٣٨٩ دیفرانسیل) معادالت

ریاض دکتری تبریز، اه دانش
معادالت کاربردی(گرایش
اه دانش از ١٣٩۵ دیفرانسیل)

تبریز. سهند صنعت اه دانش

مقدار مسائل و ماتریس طیف هم شارهای «مطالعه رساله: عنوان
قطری». پن ماتریس های برای معکوس ویژه
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آمار کارشناس ،١٣۵٧ متولد
باهنر شهيد اه دانش از ١٣٨٠
آمار ارشد کارشناس کرمان،

صنعت اه دانش از ١٣٨٢ رياض
١٣٩١ آمار دکتری و اميرکبير،
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