
 علوم پایه، شیمی و پژوهشکده نانوفناوری هیات ممیزهلیست کاندیداهای حوزه انتخاباتی 

 مرتبه گروه تخصصی نام و نام خانوادگی  ردیف

 استاد  علوم امنیت طلب مهدی  .1

 استاد  علوم بهرام مرتضی  .2

 دانشیار  علوم پیرخراطی حسین  .3

 دانشیار علوم ثباتیان آرش  .4

 دانشیار علوم جامعی رشید  .5

 دانشیار علوم جعفری دولاما اکبر  .6

 دانشیار علوم سرباز جانفدا علی  .7

 دانشیار علوم سهرابی سعید  .8

 دانشیار علوم صمدی ناصر  .9

 دانشیار  علوم عابدینی علی  .11

 استاد علوم عبادیان علی  .11

 استاد  علوم گلزان سیدمقصود  .12

 استاد علوم گودرزی هادی  .13

 استاد  علوم نجفی مقدم پیمان  .14

 

 حوزه رای گیری : دانشکده علوم

  



 

 ، پژوهشکده زیست فناوریدامپزشکی هیات ممیزهلیست کاندیداهای حوزه انتخاباتی 

 و مرکز مطالعات دریاچه ارومیه

 مرتبه گروه تخصصی نام خانوادگی نام ردیف

 استاد دامپزشکی   تاجیک حسین  .1

 استاد دامپزشکی تمدنفرد اسماعیل  .2

 استاد دامپزشکی دلیرنقده بهرام  .3

 استاد دامپزشکی شهروز رسول  .4

 استاد دامپزشکی فرشید امیرعباس  .5

 استاد دامپزشکی یخچالی محمد  .6

 

 حوزه رای گیری : دانشکده دامپزشکی

  



 ادبیات و علوم انسانی هیات ممیزهلیست کاندیداهای حوزه انتخاباتی 

 مرتبه گروه تخصصی نام خانوادگی نام ردیف

 دانشیار ادبیات تقیلو علی اکبر  .1

 استاد ادبیات حسنی محمد  .2

 دانشیار ادبیات غلامی جواد  .3

 دانشیار ادبیات قلاوندی حسن  .4

 دانشیار ادبیات موسوی میر نجف  .5

 دانشیار ادبیات نزهت بهمن  .6

 

 حوزه رای گیری : دانشکده ادبیات

  



 

 کامپیوتر،–برق  فنی و مهندسی، هیات ممیزهلیست کاندیداهای حوزه انتخاباتی 

 میاندوآبمرکز آموزش عالی فنی خوی و گروه معدن  دانشکده

 مرتبه گروه تخصصی نام خانوادگی  نام ردیف

 استاد فنی و مهندسی شیدایی محمدرضا  .1

 استاد فنی و مهندسی خلیل آریا شهرام  .2

 استاد فنی و مهندسی شعبانی رسول  .3

 استاد مهندسیفنی و  نوری نیا جواد  .4

 استاد فنی و مهندسی پورمحمود نادر  .5

 استاد فنی و مهندسی جعفرمدار صمد  .6

 دانشیار فنی و مهندسی محمدی میرعلی  .7

 دانشیار فنی و مهندسی قلی زاده سعید  .8

 

 : دانشکده فنی و مهندسی1حوزه رای گیری 

 : دانشکده فنی و مهندسی خوی2حوزه رای گیری 

 مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب: 3حوزه رای گیری 

  



 اقتصاد، علوم ورزشی و هنر هیات ممیزهلیست کاندیداهای حوزه انتخاباتی 

 مرتبه گروه تخصصی نام خانوادگی نام ردیف

 دانشیار اقتصاد، علوم ورزشی، هنر پیری پرویز  .1

 استاد اقتصاد، علوم ورزشی، هنر حیدری حسن  .2

 دانشیار علوم ورزشی، هنراقتصاد،  خداویسی حسن  .3

 استاد اقتصاد، علوم ورزشی، هنر شهبازی یومرثک  .4

 استاد اقتصاد، علوم ورزشی، هنر کاشف سیدمحمد  .5

 دانشیار اقتصاد، علوم ورزشی، هنر منصورفر غلامرضا  .6

 

 : دانشکده اقتصاد1 حوزه رای گیری

 : دانشکده هنر2حوزه رای گیری 

  



 

 کشاورزی، منابع طبیعی هیات ممیزهلیست کاندیداهای حوزه انتخاباتی 

 و گروه زراعت مرکز آموزش عالی میاندوآب

 مرتبه گروه تخصصی نام خانوادگی نام ردیف

 دانشیار و منابع طبیعی کشاورزی احمدی مقدم پرویز  .1

 استاد و منابع طبیعی کشاورزی اسمعیلی محسن  .2

 دانشیار و منابع طبیعی کشاورزی امیرنیا رضا  .3

 دانشیار و منابع طبیعی کشاورزی بانج شفیعی عباس  .4

 دانشیار و منابع طبیعی کشاورزی جلیلیان جلال  .5

 استاد و منابع طبیعی کشاورزی حسنی عباس  .6

 استاد و منابع طبیعی کشاورزی رسولی صدقیانی میرحسن  .7

 دانشیار و منابع طبیعی کشاورزی رضاوردی نژاد وحید  .8

 دانشیار و منابع طبیعی کشاورزی سپهر ابراهیم  .9

 استاد و منابع طبیعی کشاورزی صمدی عباس  .11

 دانشیار و منابع طبیعی کشاورزی علیجانپور احمد  .11

 استاد و منابع طبیعی کشاورزی فرهومند پرویز  .12

 دانشیار و منابع طبیعی کشاورزی محمد نیک بخت علی  .13

 

 کشاورزی: دانشکده 1حوزه رای گیری 

 ز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب: مرک2حوزه رای گیری 


