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 دانشکده رتبه علمی همکار محترم ردیف

 علوم ورزشی استاد آقای دکتر حسن محمدزادهجناب   1

 و هنر یشهرساز ،یمعمار استادیار آقای دکتر علی مصیب زادهجناب   2

 علوم پایه وشیمی دانشیار خانم دکتر اکرم علیزادهسرکار  3

 یو علوم انسان اتیادب استاد مدرسی دکتر فاطمهخانم سرکار  4

 کشاورزی استاد دکتر رضا درویش زاده جناب آقای  5

 دامپزشکی دانشیار دکتر مهدی ایمانی جناب آقای  6

 شرفتهیپ یها یو فناور وتریبرق، کامپ دانشیار دکتر مهدی چهل امیرانی جناب آقای  7

 شهید باکری استادیار دکتر عبداله احمدپور جناب آقای  8

 اقتصاد و مدیریت دانشیار دکتر حمزه دیدار جناب آقای  9

 فنی مهندسی استاد دکتر جعفر عبدالهی شریف جناب آقای  10

 منابع طبیعی دانشیار دکتر کوروش سروی جناب آقای  11
 

  



 

 پایه تشویقی آموزشی شرایطهمکاران هیات علمی حائز 

 

 دانشکده رتبه علمی همکار محترم ردیف

 دامپزشکی دانشیار جناب آقای دکتر سیدمیثم ابطحی فروشانی  1

 ادبیات و علوم انسانی دانشیار جناب آقای دکتر حسن قالوندی  2

 ادبیات و علوم انسانی دانشیار جناب آقای دکتر اسماعیل سلیمانی  3

 اقتصاد و مدیریت استاد جناب آقای دکتر کیومرث شهبازی  4

 کشاورزی دانشیار عارف مردانیجناب آقای دکتر   5

 شیمی دانشیار جناب آقای دکتر سیدعلی حسینی  6

 علوم ورزشی استاد جناب آقای دکتر حسن محمدزاده  7

 ادبیات و علوم انسانی استاد جناب آقای دکتر میرنجف موسوی  8

 علوم دانشیار سرکار خانم دکتر منیر مجرد  9

 دامپزشکی دانشیار جناب آقای دکتر سعید مشکینی  10

 منابع طبیعی دانشیار جناب آقای دکتر کوروش سروی مغانلو  11

 معماری، شهرسازی و هنر استادیار جناب آقای دکتر قادر احمدی  12

 دامپزشکی استادیار هاشمسرکار خانم دکتر الهام زاده  13

 برق، کامپیوتر و فناوری های پیشرفته دانشیار امیرانیجناب آقای دکتر مهدی چهل  14

 دامپزشکی دانشیار رضاییجناب آقای دکتر سیامک عصری  15

 دامپزشکی استادیار اصلجناب آقای دکتر سیدمحمد هاشمی  16

 ادبیات و علوم انسانی دانشیار جناب آقای دکتر افشار کبیری  17

 معماری، شهرسازی و هنر استادیار جناب آقای دکتر علی مصیب زاده  18

 معماری، شهرسازی و هنر دانشیار جناب آقای دکتر اصغر عابدینی  19

 معماری، شهرسازی و هنر استادیار جناب آقای دکتر مظفر عباس زاده  20

 کشاورزی دانشیار جناب آقای دکتر محمد فتاحی  21

 منابع طبیعی استادیار جناب آقای دکتر اسماعیل شیدای کرکج  22

 منابع طبیعی استادیار جناب آقای دکتر سیدرستم موسوی میرکال  23

 فنی و مهندسی دانشیار احمدیجناب آقای دکتر سامرند رش  24

 فنی و مهندسی استادیار جناب آقای دکتر علی صمدی  25

 برق، کامپیوتر و فناوری های پیشرفته دانشیار جناب آقای دکتر محمد فرهادی کنگرلو  26

 دامپزشکی دانشیار پرستجناب آقای دکتر امیر عرفان  27

 علوم استادیار ابوالفتحیجناب آقای دکتر محمدعلی   28

 علوم استادیار جناب آقای دکتر اسماعیل نجفی  29

 ادبیات و علوم انسانی استاد جناب آقای دکتر علیرضا مظفری  30

 برق، کامپیوتر و فناوری های پیشرفته استادیار جناب آقای دکتر توحید غنی زاده  31

 اقتصاد و مدیریت استادیار زادهجناب آقای دکتر علی رضا  32

 شیمی دانشیار جناب آقای دکتر احمد پورستار  33



 دانشکده رتبه علمی همکار محترم ردیف

 کشاورزی استاد جناب آقای دکتر بهمن حسینی  34

 منابع طبیعی دانشیار جناب آقای دکتر الیاس رمضانی کاکرودی  35

 فنی و مهندسی استاد جناب آقای دکتر صمد جعفرمدار  36

 علوم ورزشی استاد جناب آقای دکتر سیدمحمد کاشف  37

 ادبیات و علوم انسانی دانشیار اکبر تقیلوعلیجناب آقای دکتر   38

 منابع طبیعی دانشیار جناب آقای دکتر هیراد عبقری  39

 کشاورزی استاد جناب آقای دکتر عباس حسنی  40

 فنی و مهندسی دانشیار جناب آقای دکتر نادر صولتی فر  41

 پیشرفتهبرق، کامپیوتر و فناوری های  دانشیار جناب آقای دکتر بهبود مشعوفی  42

 اقتصاد و مدیریت دانشیار فریدجناب آقای دکتر صمد حکمتی  43

 

  



 

 موزشی و تحصیالت تکمیلی شایسته تقدیرآمعاونین محترم 

 

 دانشکده رتبه علمی همکار محترم ردیف

 علوم پایه و شیمی استادیار دکتر حبیب اذانچیلر جناب آقای  1

 دامپزشکی استاد دکتر سعید عزیزی جناب آقای  2

 و هنر یشهرساز ،یمعمار استادیار دکتر فریدون نقیبی جناب آقای  3

 


