
 

 

  

  

  

  دانشکده علوم 
  عضو گروه آموزشی شیمی  آقاي دکتر مسعود صلواتی  1
  عضو گروه آموزشی فیزیک  آقاي دکتر مجید منعم زاده  2
  عضو گروه آموزشی ریاضی  آقاي حسن دقیق  3
  عضو گروه آموزشی ریاضی  آقاي دکتر رضا جهانی نژاد  4

  انسانی دانشکده علوم
  عضو گروه آموزشی الهیات  آقاي دکتر احسان قدرت اللهی  1
  عضو گروه آموزشی ادبیات فارسی  آقاي دکتر سید محمد راستگوفر  2
  عضو گروه آموزشی حقوق  آقاي دکتر عباس زراعت  3
  عضو گروه آموزشی ادبیات عرب  آقاي دکتر امیر حسین رسول نیا  4
  عضو گروه آموزشی ادبیات انگلیسی  غالمرضا سمیعآقاي دکتر   5

  معماري وهنردانشکده 
  عضو گروه آموزشی فرش  آقاي دکتر احمد اکبري  1
  عضو گروه آموزشی صنایع دستی  آقاي مهندس عباس اکبري  2

  دانشکده مهندسی
  عضو گروه آموزشی مهندسی شیمی  آقاي دکتر مهران رضائی  1
  گروه آموزشی مهندسی معدن عضو  آقاي دکترحسن بخشنده  2
  عضو گروه آموزشی مهندسی برق  آقاي دکتر سید عباس طاهر  3
  موزشی مهندسی مکانیکآعضو گروه   آقاي دکتر سعید گالبی  4
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  علوم دانشکده
  عضو گروه آموزشی فیزیک   آقاي دکتر بهرام جزي  1
  عضو گروه آموزشی فیزیک  دکتر مجید منعم زادهآقاي   2
  عضو گروه آموزشی ریاضی  آقاي دکتر حسن دقیق  3
  عضو گروه آموزشی ریاضی  آقاي دکتر رضاجهانی نژاد  4
  عضو گروه آموزشی شیمی  آقاي دکتر علی غالمی  5
  عضو گروه آموزشی شیمی  آقاي دکتر محسن بهپور  6

  دانشکده علوم انسانی
  عضو گروه آموزشی الهیات  مهدي دشت بزرگیآقاي دکتر   1
  عضو گروه آموزشی علوم اجتماعی  آقاي دکتر مهران سهراب زاده  2
  عضو گروه آموزشی علوم تربیتی  آقاي دکتر علی یزدخواستی  3
  عضو گروه آموزشی ادبیات انگلیسی  آقاي دکتر محمد رضا شمس  4
  آموزشی ادبیات عربعضو گروه   آقاي دکتر عباس اقبالی  5
  عضو گروه آموزشی معارف اسالمی  آقاي دکتر عبداله موحدي  6
  عضو گروه آموزشی حقوق  آقاي دکتر جعفر یزدیان  7
  عضو گروه آموزشی ادبیات فارسی  آقاي دکتر علیرضا فوالدي  8

  دانشکده معماري وهنر
  عضو گروه آموزشی معماري  آقاي مهندس احمد دانائی نیا  1
  عضو گروه آموزشی صنایع دستی  ربابه خاتون پیله فروشخانم دکتر   2
  عضو گروه آموزشی فرش  آقاي دکتر احمد اکبري  3

  دانشکده مهندسی
  عضوگروه آموزشی مکانیک  دکتر قنبر علی شیخ زادهآقاي   1
  عضوگروه آموزشی مکانیک  دکتر عباس لقمانآقاي   2
  برقعضوگروه آموزشی   دکتر عباس طاهرآقاي   3
  عضوگروه آموزشی برق  دکتر عباس کتابیآقاي   4
  عضو گروه آموزشی معدن  علی اکبر عبداله زادهدکتر آقاي   5
  عضو گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر  دکتر احمد یوسفانآقاي   6
  عضو گروه آموزشی مهندسی شیمی  دکتر ابراهیم نعمتی اليآقاي   7
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  شیمیدانشکده 
  عضو گروه آموزشی شیمی تجزیه  آقاي دکتر علی غالمی  1
  عضو گروه آموزشی شیمی آلی  آقاي دکتر حسین نعیمی  2
  شیمی فیزیکعضو گروه آموزشی   دکتر مسعود همدانیان  3
  شیمی معدنیعضو گروه آموزشی   منصورنیا اآقاي دکتر محمد رض  4

  دانشکده علوم
  عضو گروه آموزشی ریاضی   آقاي دکتر حسن دقیق  1
  عضو گروه آموزشی ریاضی  آقاي دکتر رضا جهانی نژاد  2
  عضو گروه آموزشی فیزیک  آقاي دکتر بهرام جزي  3
  عضو گروه آموزشی فیزیک  آقاي دکتر سید احسان روزمه  4

  دانشکده علوم انسانی
  تربیتیعضو گروه آموزشی علوم   آقاي دکتر محمد امینی  1
  معارف اسالمیعضو گروه آموزشی   حمید رضا فهیمی تبارآقاي دکتر   2
  عضو گروه آموزشی ادبیات عرب  اقاي دکتر سید رضا میراحمدي  3
  عضو گروه آموزشی قرآن وحدیث  آقاي دکتر محسن قاسمپور  4
  عضو گروه آموزشی علوم اجتماعی  آقاي دکتر محمد گنجی  5
  عضو گروه آموزشی تربیت بدنی  پوروقارآقاي دکتر محمد جواد   6
  عضو گروه آموزشی ادیان وفلسفه  آقاي دکتر حسین حیدري  7
  عضو گروه آموزشی ادبیات فارسی  آقاي دکتر حسین قربانپور  8

  دانشکده معماري وهنر
  عضو گروه آموزشی فرش  آقاي دکتر احمد اکبري  1
  معماريعضو گروه آموزشی   آقاي مهندس حمید رضا فرشچی  2
  عضو گروه آموزشی صنایع دستی  خانم دکتر پیله فروش  3

  دانشکده مهندسی
  عضو گروه آموزشی مکانیک   دکتر علی عارف منش آقاي  1
  عضو گروه آموزشی مکانیک  البیگآقاي دکتر سعید  2
  عضو گروه آموزشی برق  آقاي دکترسید عباس طاهر  3
  مهندسی شیمیعضو گروه آموزشی   آقاي دکتر ابراهیم نعمتی الي  4
  عضو گروه آموزشی معدن  آقاي دکتر امید اصغري  5
  عضو گروه آموزشی کامپیوتر  آقاي دکترسید مرتضی بابامیر  6
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  شیمیدانشکده 
  عضو گروه آموزشی شیمی آلی   آقاي پروفسور حسین نعیمی  1
  عضو گروه آموزشی شیمی فیزیک  آقاي دکترمسعود همدانیان   2
  عضو گروه آموزشی شیمی معدنی  آقاي دکترمحمد رضا منصورنیا    3
  عضو گروه آموزشی شیمی تجزیه  آقاي دکترمحسن بهپور   4

  دانشکده علوم
  عضو گروه آموزشی ریاضی  آقاي دکتربهنام بازیگران   1
  عضو گروه آموزشی ریاضی  آقاي دکتر روح اله جهانی پور   2
  عضوگروه آموزشی ریاضی  آقاي محمد رضا یاسمیان  3
  عضو گروه آموزشی ریاضی  آقاي محمد رضا احمدي  4
  عضو گروه آموزشی فیزیک   آقاي دکتر احمد رمضانی مقدم   5
  عضو گروه آموزشی فیزیک  آقاي دکتر سید احسان روزمه  6
  عضو گروه آموزشی بیوتکنولوژي  دکتر زهره زهرائیخانم   7

  دانشکده علوم انسانی
  عضو گروه آموزشی معارف اسالمی   آقاي دکتر علی حسین زاده  1
  عضو گروه آموزشی علوم تربیتی   آقاي دکتر علی یزد خواستی  2
  عضو گروه آموزشی ادبیات فارسی   اقاي دکتر علیرضا فوالدي  3
  عضو گروه آموزشی زبان انگلیسی   حبیب زادهآقاي دکتر حامد   4
  عضو گروه آموزشی زبان عربی   آقاي دکتر امیر حسین رسول نیا  5
  عضو گروه آموزشی حقوق  آقاي دکترجعفر یزدیان   6
  عضو گروه آموزشی علوم اجتماعی   آقاي دکتر محسن نیازي  7
  عضو گروه آموزشی ادیان وفلسفه   آقاي دکتر احسان قدرت اللهی  8
  عضو گروه آموزشی ادیان وفلسفه  آقاي دکتر رضا روحانی رصاف  9
  عضو گروه آموزشی تربیت بدنی  آقاي دکتر سعید رضا نوري مفرد  10
  عضو گروه آموزشی علوم قرآن حدیث  آقاي دکتر پرویز رستگارجزي  11
  آموزشی روانشناسیعضو گروه   آقاي دکتر محمد رضا تمنائی فر  12

  دانشکده معماري وهنر
  عضو گروه آموزشی فرش  آقاي مهندس عزیزي   1
  عضو گروه آموزشی فرش  آقاي احمد ستاري  2
  عضو گروه آموزشی معماري  آقاي مهندس بابک عالمی  3
  عضو گروه آموزشی معماري  آقاي مهندس سعید طالعی  4
  آموزشی صنایع دستیعضو گروه   آقاي مهندس محمد حسین رحمتی  5
  عضو گروه آموزشی صنایع دستی  آقاي فرید پور رنجبر  6
  عضو گروه آموزشی باستان شناسی  آقاي دکتر محسن جاوري  7
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  دانشکده مهندسی
  عضو گروه آموزشی کامپیوتر   مهندس احمد یوسفان آقاي  1
  عضو گروه آموزشی مکانیک   آقاي دکتر عباس لقمان  2
  عضو گروه آموزشی مکانیک   محمد ي مهرآقاي دکترمهدي   3
  عضو گروه آموزشی مکانیک   آقاي دکترعلی اکبر عباسیان   4
  عضو گروه آموزشی برق   آقاي دکترحمید رضا محمدي   5
  عضو گروه آموزشی برق  آقاي دکترسید حسین اجتهد  6
  عضو گروه آموزشی شیمی  آقاي دکتر ابراهیم نعمتی الي  7
  عضو گروه آموزشی معدن  سلطان محمديآقاي دکتر سعید   8

  پژوهشکده
  عضو گروه آموزشی اسانس  آقاي دکتر عبدالرسول ابراهیم آبادي  1
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  شیمیدانشکده 
  شیمی آلی  آقاي دکتر عبدالحمید بامنیري  1
  شیمی معدنی  قربیآقاي دکتر حسین دهقانی   2
  شیمی معدنی  آقاي دکتر سعید معصوم  3
  شیمی فیزیک  خانم دکتر حدیث بشیري  4

  مهندسیدانشکده 
  مهندسی معدن  آقاي دکتر سعید سلطانی محمدي  1
  مهندسی مکانیک  آقاي دکتر قنبر علی شیخ زاده  2
  مهندسی مکانیک  آقاي دکتر علی قربان پور  3
  مهندسی شیمی  ایران خواهآقاي دکتر عبداهللا   4
  مهندسی برق  آقاي مهندس سید حسین اجتهد  5
  مهندسی برق  آقاي دکتر سید عباس طاهر  6
  مهندسی عمران  آقاي دکتر حسین تحقیقی  7
  مهندسی کامپیوتر  آقاي مهندسی سلمان گلی  8

  دانشکده علوم انسانی
  حقوق  آقاي پرفسور عباس زراعت  1
  حقوق  ابرند آبادآقاي دکتر حسین نجفی   2
  علوم قرآن وحدیث  آقاي دکترپرویز رستگار جزي  3
  علوم تربیتی  آقاي دکتر محمد امینی  4
  ادیان وعرفان  آقاي دکتر مهدي دشت یرزگی  5
  جامعه شناسی  خانم دکتر نرگس نیکخواه   6
  معارف اسالمی  آقاي دکتر عباسعلی فراهتی  7

  دانشکده معماري وهنر
  معماري  عمرانی پورآقاي دکتر علی   1
  فرش  آقاي دکتر احمد اکبري  2
  لستاد مدعو  آقاي امیر حسین کریم پور  3

  زبان دانشکده
  زبان وادبیات عرب  آقاي دکتر علی نجفی  1
  زبان وادبیات انگلیسی  آقاي دکتر عباس زارعی  2
  زبان وادبیات فارسی  آقاي دکتر سید محمد راستگوفر  3
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  ریاضیدانشکده 
  ریاضی کاربردي  دکتر اکبر محبیآقاي   1
  ریاضی محض  آقاي دکتر روح اله جهانی پور  2
  ریاضی محض  آقاي دکتر حسن دقیق  3

  فیزیکدانشکده 
  لیزر فتونیک  آقاي دکتر بهرام جزي  1
  فیزیک ماده چگال  آقاي دکتر عبدالعلی رمضانی  2
  فیزیک هسته اي  آقاي دکتر احمد رمضانی مقدم  3
  فیزیک ذرات بنیادي  رضا رمضانی آرانیآقاي دکتر   4
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  مهندسیدانشکده 
  مهندسی معدن  آقاي دکتر حسن بخشنده  1
  مهندسی شیمی  آقاي دکتر مرتضی اصغري  2
  استاد مدعو  آقاي دکتر مجید مسعودي  3

  دانشکده مکانیک
  جامدات  دکتر مهدي محمدي مهرآقاي   4
  سیاالت حرارت و  آقاي دکتر حسین خراسانی زاده  5

  دانشکده برق ومکانیک
  قدرت-برق  آقاي دکتر ابوالفضل حلوائی  6
  کامپیوتر  آقاي دکتر حسین ابراهیم پور  7
  کنترل –برق   آقاي دکتر علیرضا فرجی  8
  مخابرات-برق   آقاي دکتر محمد رضا ذوقی  9

  علوم انسانی دانشکده
  معارف اسالمی  آقاي دکتر علی حسین زاده  10
  حقوق  آقاي دکتر سعید قماشی  11
  علوم اجتماعی  آقاي دکتر محسن نیازي  12
  تربیت بدنی  آقاي دکتر محمد جواد پوروقار  13
  فلسفه ادیان و  آقاي دکتر احسان قدرت اللهی  14
  حدیث علوم قران و  قاي دکتر حمیدرضا فهیمی تبارآ  15
  علوم تربیتی  آقاي دکتر حمید رضا رحیمی سمیرمی  16
  روانشناسی  آقاي دکتر فریبرز صدیق ارفعی  17

  دانشکده زبان خارجی وادبیات فارسی
  ادبیات عرب زبان و  آقاي دکتر سیدرضا میراحمدي  18
  ادبیات انگلیسی زبان و  آقاي علی ثابتی پور  19
  ادبیات فارسی زبان و  آقاي دکتر علیرضا فوالدي  20

  دانشکده شیمی
  شیمی آلی  آقاي پروفسور حسین نعیمی  21
  شیمی معدنی  آقاي دکتر محمد رضا منصورنیا  22
  شیمی تجزیه  آقاي دکتر علی غالمی  23
  شیمی فیزیک  آقاي دکتر مسعود همدانیان  24
  بیوتکنولوژي  خانم دکتر زهره زهرائی  25
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  دانشکده ریاضی
  ریاضی کاربردي  آقاي دکتر عباس سعادتمندي  26
  ریاضی محض  آقاي دکتر علی اصغر رضایی  27
  ریاضی محض  آقاي دکتر بهنام بازیگران  28

  دانشکده فیزیک
  لیزر فتونیک  آقاي حسین ارباب  29
  فیزیک چگال  آقاي دکتر سید احسان روزمه  30
  فیزیک هسته اي  آقاي دکتر مصطفی زاهدي فر  31
  فیزیک ذرات بنیادي  دکتر سروش زمانی آقاي  32

  پژوهشکده اسانس
  اسانس  آقاي دکتر عبدالرسول حقیر ابراهیم آبادي  33

  پژوهشکده نانو
  نانو فیزیک  آقاي دکتر مهرداد مرادي  34

  دانشکده معماري وهنر
  باستان شناسی  آقاي دکتر رضا نوري شادمهانی  35
  صنایع دستی  آقاي دکتر عباس اکبري  36
  فرش  آقاي مهندس حسن عزیزي  37
  معماري  آقاي مهندس محمد رضا حاتمیان  38
  معماري  آقاي مهندس مهدي ممتحنی  39
  استاد مدعو  اقاي معرفت اله لطفی  40
  استاد  مدعو  آقاي سعید کاظمی  41
  استاد مدعو  آقاي محمد جعفر هدایتی  42

  دانشکده منابع طبیعی
  آبخیزداري ومرتع   خانم دکتر هدي قاسمیه  43
  بیابان زدائی  آقاي دکتر عباسعلی ولی  44
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  دانشکده مهندسی
  مهندسی معدن  آقاي دکتر سعید سلطان محمدي  1
  مهندسی شیمی  آقاي دکتر ابراهیم نعمتی الي  2
  مهندسی عمران  آقاي دکتر محمود اکبري  3
  مهندسی مواد  محمود عباسیآقاي دکتر   4
  مدعو  خانم دکتر سمیه علیجانی  5

  دانشکده مکانیک
  جامدات - مکانیک   آقاي دکتر عباس لقمان  1
  حرارت و سیاالت –مکانیک   آقاي دکتر قنبر علی شیخ زاده  2
  ساخت وتولید –مکانیک   آقاي دکتر سعید امینی  3
  مدعو  آقاي مهندس عباس سپهري  4

  وکامپیوتردانشکده برق 
  کامپیوتر   آقاي دکتر سید مرتضی بابامیر  1
  کنترل -برق   آقاي دکتر داریوش دیدبان  2
  قدرت - برق  آقاي دکتر سید عباس طاهر  3
  مخابرات –برق   آقاي دکتر سجاد جهان بخت  4
  مدعو  آقاي مهندس علی حق پرست  5

  دانشکده معماري وهنر
  فرش  آقاي دکتر احمد اکبري  1
  صنایع دستی  سرکارخانم ربابه خاتون پیله فروش  2
  معماري  آقاي مهندس علی اکبر امینی  3
  مدعو معماري  آقاي ماشاءاهللا بابائیان  4
  مدعو معماري  آقاي مهندس عبدالمطلب یوسفی  5
  مدعو فرش  آقاي محمد رضا عابد  6

  دانشکده شیمی
  شیمی آلی  آقاي دکتر عبدالحمید بابامنیري  1
  شیمی معدنی  دکتر مسعود صلواتیآقاي   2
  شیمی تجزیه  آقاي دکتر سعید معصوم  3
  شیمی فیزیک  آقاي دکترعادل رئیسی  4
  بیوتکنولوژي  خانم دکتر زینب طلوعی  5
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  دانشکده علوم انسانی
  معارف اسالمی  آقاي دکتر عباسعلی فراهتی  1
  حقوق  آقاي پروفسور زراعت  2
  اجتماعیعلوم   آقاي دکتر محمد گنجی  3
  ادیان وفلسفه  آقاي دکتر مهدي دشت بزرگی  4
  علوم قرآن وحدیث  آقاي دکتر مصطفی عباسی مقدم  5
  علوم تربیتی  آقاي دکتر محمد امینی  6
  روانشناسی  آقاي دکتر محمد رضا تمنایی فر  7

  دانشکده زبان
  زبان وادبیات عرب  آقاي دکتر علی نجفی  1
  انگلیسیزبان   آقاي دکتر عباس زارعی  2
  زبان وادبیات فارسی  آقاي دکتر رضا شجري  3

  دانشکده ریاضی
  ریاضی کاربردي  آقاي دکتر اکبر محبی  1
  ریاضی محض  آقاي دکتر روح اله جهانی پور  2
  ریاضی محض  آقاي دکتر مجتبی بهرامیان  3
  علوم کامپیوتر  سرکار خانم لیال قنبري  4

  دانشکده فیزیک
  لیزر فتونیک  آقاي دکتر بهرام جزي  1
  فیزیک چگال  آقاي دکتر عبدالعلی رمضانی  2
  فیزیک هسته اي  آقاي دکتر احمد رمضانی مقدم  3
  فیزیک ذرات بنیادي  آقاي دکتر مجید منعم زاده  4

  دانشکده منابع طبیعی
  مرتع وآبخیزداري  آقاي دکتر رضا دهقانی بیدگلی  1

  دانشکده مجازي
    آقاي محمدرضا یاسمیان  1
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  مهندسی دانشکده
  مهندسی معدن  آقاي دکتر علی عالی انوري  1
  مهندسی شیمی  آقاي دکتر رضا گل حسینی  2
  مهندسی عمران  آقاي دکتر حسین تحقیقی  3
  مهندسی مواد ومتالوژي  آقاي دکتر عباس صادق زاده  4
  استاد مدعو  آآقاي دکتر حسن استاد حسین  5

  دانشکده برق وکامپیوتر
  کامپیوتر  آقاي دکتر حسین ابراهیم پور  1
  قدرت- برق  آقاي دکتر محسن رحیمی کلیشادي  2
  الکترونیک- برق  آقاي دکتر حسین کریمیان علیداش  3
  کنترل- برق  آقاي دکتر مجید حاجتی پور  4
  مخابرات- برق  مهندس مجید نعمتی آقاي  5

  دانشکده مکانیک
  جامدات-مکانیک  آقاي دکتر محسن ایرانی رهقی  1
  حرارت وسیاالت-مکانیک  آقاي دکتر رضا مداحیان  2

  دانشکده منابع طبیعی
  مرتع وابخیزداري  سرکار خانم دکتر هدي قاسمیه  1
  جغرافیا  آقاي دکتر یونس غالمی  2
  بیابان زدائی  ولیآقاي دکتر عباسعلی   3

  دانشکده زبان
  زبان وادبیات فارسی  آقاي دکتر علیرضا فوالدي  1
  زبان وادبیات عرب  آقاي دکتر امیر حسین رسول نیا  2
  زبان انگلیسی  سرکار خانم دکتر روشنک پاشایی  3
  قرآن وحدیث  آقاي دکتر محسن قاسم پور  4
  ادیان وفلسفه  آقاي دکتر حسن رضازاده  5
  معارف اسالمی  دکتر عبداهللا موحدي محبآقاي   6

  دانشکده علوم انسانی
  علوم تربیتی  سرکار خانم زینب السادات اطهري  1
  حقوق  آقاي دکترعباسعلی داروئی  2
  تربیت بدنی  آقاي دکتر امیر قنبرپور نصرتی  3
  روانشناسی  آقاي دکتر مجید صدوقی  4
  علوم اجتماعی  آقاي دکتر محسن کوشافر  5
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  دانشکده معماري وهنر
  صنایع دستی  آقاي دکتر عباس اکبري  1
  باستان شناسی  آقاي دکتر محسن جاوري  2
  فرش  آقاي فتحعلی قشقائی فر  3
  استاد مدعو  سرکار خانم فاطمه مجیدي کشمیري  4
  استاد مدعو  آقاي علی دادخواه  5
  استاد  مدعو  آقاي دکتر محمد رضا نعمتی  6

  دانشکده ریاضی
  ریاضی محض  آقاي دکتر علی اصغر رضایی  1
  ریاضی محض  آقاي دکتر رسول کاظمی  2
  ریاضی کاربردي  سرکار خانم فاطمه ذبیحی  3
  آمار  آقاي دکتر مهدي شمس  4
  استاد مدعو  آقاي سعید آسعیدي  5

  دانشکده فیزیک
  ماده چگال  آقاي پروفسور محمد الماسی  1
  لیزر فتونیک  محمد باقر قرشیآقاي دکتر سید   2
  فیزیک هسته اي  آقاي دکتر محمد ترکیهاي اصفهانی  3
  فیزیک ذرات بنیادي  آقاي دکتر احسان باورساد  4

  دانشکده شیمی
  شیمی آلی  آقاي پروفسور حسین نعیمی  1
  شیمی تجزیه  آقاي پروفسور محسن بهپور  2
  شیمی معدنی  آقاي دکتر محمدرضا منصورنیا  3
  شیمی فیزیک  سرکار خانم دکتر حدیث بشیري  4
  بیوتکنولوژي  سرکار خانم دکتر زهره زهرائی  5
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  مهندسی دانشکده
  مهندسی شیمی  آقاي دکتر مهران رضایی  1
  مهندسی شیمی  سرکار خانم دکتر فرشته مشکانی  2
  مهندسی معدن  طاهريآقاي دکتر بیژن   3
  مدعو- مهندسی معدن  سرکار خانم فاطمه السادات سلحشور  4
  مهندسی عمران  سرکار خانم دکتر زهرا جمشیدزاده  5
  مهندسی متالوژي ومواد  آقاي دکتر محمدرضا بافنده  6
  مهندسی صنایع  آقاي دکتر هادي مختاري  7

  دانشکده برق وکامپیوتر
  مخابرات  آقاي دکتر محمدرضا ذوقی  1
  کنترل  آقاي دکتر محسن شفیعی راد  2
  الکترونیک  آقاي دکترحسین کرمی طاهري  3
  قدرت  آقاي دکتر علی کریمی ورکانی  4
  کامپیوتر  آقاي مهندس احمد یوسفان  5

  دانشکده مکانیک
  جامدات  آقاي دکتر مهدي محمدي مهر  1
  جامدات  آقاي دکتر علی قربانپور  2
  حرارت وسیاالت  خراسانی زادهآقاي دکتر حسین   3
  ساخت وتولید  آقاي دکتر محمد هنرپیشه  4

  دانشکده منابع طبیعی
  محیط زیست  آقاي دکتر روح اله میرزائی  1
  جغرافیا واکوتوریسم  آقاي دکتر رسول حیدري سورشجانی  2
  مرتع وآبخیزداري  آقاي دکتر ابراهیم امیدوار  3

  دانشکده زبان
  ادیان وفلسفه  احمدي زادهآقاي دکتر حسن   1
  زبان عربی  آقاي دکتر روح اله صیادي نژاد  2
  علوم وقرآن وحدیث  آقاي دکتر حسین ستار  3
  زبان انگلیسی  سرکار خانم دکتر زهراالسادت طاهري  4
  معارف اسالمی  آقاي دکتر علی حسین زاده  5
  زبان فارسی  آقاي دکتر امیر  حسین مدنی  6
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  علوم انسانیدانشکده 
  علوم تربیتی  آقاي دکتر سید احمد مدنی بروجنی  1
  حقوق  آقاي دکتر جعفر یزدیان جعفري  2
  علوم اجتماعی  آقاي دکتر محسن نیازي  3
  تربیت بدنی  آقاي دکتر کیوان شریف مرادي  4
  روانشناسی  آقاي دکتر اصغر جعفري  5

  دانشکده معماري وهنر
  فرش  خاتمیآقاي دکتر حسن   1
  باستان شناسی  آقاي دکتر رضا نوري شادمهانی  2
  مدعو-باستان شناسی  آقاي مجید منتظر ظهوري  3
  فناوري معماري  آقاي دکتر امیر حسین صادقی  4
  معماري  آقاي دکتر حمیدرضا جیحانی  5
  صنایع دستی  آقاي دکتر مهران ملک  6
  مدعو- صنایع دستی  آقاي علیرضا نبی پور  7

  ریاضی دانشکده
  ریاضی محض  آقاي دکتر سیف اله موسی زاده  1
  ریاضی محض  آقاي دکتر مجید مزروعی  2
  ریاضی کاربردي  آقاي دکتر مهدي سبزواري  3
  آمار وکاربردها  آقاي دکتر داوود پورسینا  4

  دانشکده فیزیک
  ماده چگال  آقاي دکتر روح اله فرقدان  1
  ونظریه میدانذرات بنیادي   آقاي دکتر فرهاد زمانی  2
  لیزر وفتونیک  آقاي دکتر مجید ناظري  3
  فیزیک هسته اي  آقاي دکتر مصطفی زاهدي فر  4

  دانشکده شیمی
  شیمی تجزیه  آقاي دکتر علی غالمی  1
  شیمی الی  سرکار خانم دکتر لیال مرادي  2
  شیمی فیزیک  سرکار خانم دکتر زهرا توانگر  3
  کاربرديشیمی   آقاي دکتر سید مهدي موسوي  4
  بیوتکنولوژي  سرکار خانم دکتر زهرا رضوانی  5
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  مهندسی دانشکده
  مهندسی شیمی  آقاي دکتر ابراهیم نعمتی  1
  مهندسی شیمی  آقاي دکتر عبداهللا ایرانخواه  2
  مهندسی معدن  آقاي دکتر سعید سلطان محمدي  3
  مهندسی عمران  آقاي دکتر محمود اکبري  4
  مهندسی متالوژي ومواد  آقاي دکتر حمیدرضا فرنوش  5

  دانشکده برق وکامپیوتر
  مخابرات  آقاي دکتر داوود ظریفی  1
  کنترل  آقاي دکتر علیرضا فرجی  2
  الکترونیک  آقاي دکتر فرزان رضایی  3
  قدرت  آقاي دکتر عباس طاهر  4
  کامپیوتر  دکتر سید مرتضی بابامیرآقاي   5

  دانشکده مکانیک
  جامدات  آقاي دکتر عباس لقمان  1
  جامدات  آقاي دکتر سعید گالبی  2
  حرارت وسیاالت  آقاي دکتر قنبر علی شیخ زاده  3

  دانشکده منابع طبیعی
  جغرافیا واکوتوریسم  آقاي دکتر محسن شاطریان  2
  وآبخیزداريمرتع   آقاي دکتر رضا قضاوي  3

  دانشکده زبان
  ادیان وفلسفه  آقاي دکتر احسان قدرت اللهی  1
  زبان عربی  آقاي دکتر حسین ایمانیان  2
  علوم وقرآن وحدیث  آقاي دکتر پرویز رستگار جزي  3
  زبان انگلیسی  آقاي دکتر عباس زارعی  4
  معارف اسالمی  آقاي دکتر مرتضی امامی  5
  فارسیزبان   آقاي دکتر رضا شجري  6
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  دانشکده علوم انسانی
  علوم تربیتی  آقاي دکتر حمید رحیمی سمیرمی  1
  حقوق  آقاي دکتر قاسم شفیعی  2
  علوم اجتماعی  سرکار خانم دکتر نرگس نیک خواه  3
  روانشناسی  آقاي دکتر مسعود کیانی  4
  مدیریت  آقاي دکتر اسماعیل مزروعی  5

  دانشکده معماري وهنر
  فرش  آقاي دکتر احمد اکبري  1
  باستان شناسی  سرکار خانم دکتر لیال مکوندي  2
  معماري  مهندس محمدرضا حاتمیان  3
  معماري  آقاي دکتر جواد دیواندري  4
  صنایع دستی  آقاي ابوالفضل عرب بیگی  5

  دانشکده ریاضی
  ریاضی محض  آقاي دکتر امیر حسین نخودکار  1
  ریاضی محض  پورآقاي دکتر روح اله جهانی   2
  ریاضی کاربردي  آقاي دکتر مرتضی بیشه نیاسر  3
  علوم کامپیوتر  آقاي دکتر رضا نوروزي  4
  استاد مدعو علوم کامپیوتر  سرکار خانم مهسا سهیل   5

  دانشکده فیزیک
  ماده چگال  آقاي دکتر عبدالعلی رمضانی  1
  ذرات بنیادي ونظریه میدان  آقاي دکتر رضا رمضانی آرانی  2
  لیزر وفتونیک  آقاي حسین ارباب  3
  فیزیک هسته اي  آقاي دکتر احمد رمضانی مقدم  4

  دانشکده شیمی
  شیمی تجزیه  آقاي دکتر سعید معصوم  1
  شیمی الی  آقاي دکتر محمد قنبري  2
  شیمی فیزیک  آقاي دکتر مسعود همدانیان  3
  بیوتکنولوژي  سرکار خانم دکتر الهه محمودي  4
  شیمی معدنی  مسعود صلواتیآقاي دکتر   5
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