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قادر مرزی نظریه مقدماتی اعداد حسینی جبر خطی عددی موسویان (01)مبانی کامپیوتر و برنامه سازی  حسینی  1ریاضی عمومی 

مذعو مبانی اقتصاد خراسانی برنامه سازی پیشرفته اسذی توابع مختلط امینی روشهای نمونه گیری

مذعو 2فیزیک  امینی 2آمار ریاضی  افتخاری 1رگرسیون  عامری 1جبر 

رضایی آشنایی با آمار رسمی خواجه صالحانی هندسه دیفرانسیل موضعی یاسمی جبر خطی  بابا علی ساختمان داده ها و الگوریتم ها

ساجذی هوش مصنوعی مذعو زبان فارسی مذعو عامل اصول سیستم های  درویش زاده بازی های راهبردی

شیرازی آنالیز غیر استاندارد رضایی ۱طرح و آزمایش  موسویان-تابش طراحی و تحلیل الگوریتم ها

 

عامری جبر خطی پیشرفته شیرازی 1آنالیز ریاضی  رضاونذ 2آنالیز ریاضی  شمه سوار 1احتمال 

رکنی معادالت دیفرانسیل فخاری نظریه گراف و کاربردها کمالی نژاد 2ریاضی عمومی  حقیقی روشهای ناپارامتری

خلیلیان زبان های برنامه سازی میسایی روشهای آماری افتخاری داده کاوی سبسرو 3جبر 

شمه سوار سری های زمانی سلیمانی 1بهینه سازی خطی  علی زاده مبانی ریاضی

باباعلی  حسابگری زیستی مرعشی زیست شناسی عمومی

زبان انگلیسی نورری (02)مبانی کامپیوتر و برنامه سازی 

مجتهذی نظریه محاسبه شمه سوار 2احتمال 

زارع
تو پولوژی جبری مقدماتی

 

جمشیذی آزمایشگاه ریاضی 
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