
 لیست اعضاي هیات علمی براساس گروههاي آموزشی سال 98

واحد سازمانینوع استخداممرتبه علمیرشته تحصیلینام        نام خانوادگیردیف

دانشکده ادبیات ـ گروه زبان و ادبیات فارسیرسمی قطعیاستادیارزبان و ادبیات فارسیحسین     صدقی1

دانشکده ادبیات ـ گروه زبان و ادبیات فارسیرسمی قطعیاستادزبان و ادبیات فارسیناصر       علیزاده خیاط2

دانشکده ادبیات ـ گروه زبان و ادبیات فارسیرسمی قطعیاستادیارزبان و ادبیات فارسیعاتکه       رسمی3

دانشکده ادبیات ـ گروه زبان و ادبیات فارسیرسمی قطعیاستادزبان و ادبیات فارسیاحمد        گلی4

دانشکده ادبیات ـ گروه زبان و ادبیات فارسیرسمی قطعیاستادزبان و ادبیات فارسیرحمان     مشتاق مهر5

دانشکده ادبیات ـ گروه زبان و ادبیات فارسیرسمی قطعیاستادیارزبان و ادبیات فارسییداهللا       نصراللهی6

دانشکده ادبیات ـ گروه زبان و ادبیات فارسیرسمی قطعیدانشیارزبان و ادبیات فارسیحیدر       قلی  زاده7

دانشکده ادبیات ـ گروه زبان و ادبیات فارسیپیمانیاستادیارزبان و ادبیات فارسیمحمد     پاشائی مهترلو8

دانشکده ادبیات ـ گروه زبان و ادبیات فارسیپیمانیاستادیارزبان و ادبیات فارسیویدا       دستمالچی9

دانشکده ادبیات ـ گروه زبان و ادبیات انگلیسیرسمی قطعیدانشیارآموزش زبان انگلیسیبهرام       بهین10

دانشکده ادبیات ـ گروه زبان و ادبیات انگلیسیرسمی آزمایشیاستادیارآموزش زبان انگلیسیفرزاد        سلحشور11

دانشکده ادبیات ـ گروه زبان و ادبیات انگلیسیپیمانیاستادیارآموزش زبان انگلیسیسیمین      عنبرشاهی12

دانشکده ادبیات ـ گروه زبان و ادبیات انگلیسیرسمی آزمایشیاستادیارآموزش زبان انگلیسیداود           امینی13

دانشکده ادبیات ـ گروه زبان و ادبیات انگلیسیرسمی قطعیاستادیارزبان و ادبیات انگلیسیابوالفضل   رمضانی14

دانشکده ادبیات ـ گروه زبان و ادبیات انگلیسیپیمانیمربیزبان و ادبیات انگلیسیمرتضی      گلزار15

دانشکده ادبیات ـ گروه زبان و ادبیات انگلیسیپیمانیاستادیارزبان و ادبیات انگلیسیرویا         منصفی16

دانشکده ادبیات ـ گروه زبان و ادبیات انگلیسیرسمی قطعیدانشیارادبیات انگلیسیاحد          مهروند17

دانشکده ادبیات ـ گروه زبان و ادبیات انگلیسیرسمی قطعیمربیزبانشناسی همگانیقادر          رزمجو18

دانشکده ادبیات ـ گروه زبان و ادبیات عربرسمی قطعیدانشیارزبان و ادبیات عربمهین      حاجی زاده چقوشی19

دانشکده ادبیات ـ گروه زبان و ادبیات عربرسمی قطعیاستادیارزبان و ادبیات عربمحمدرضا   اسالمی20

دانشکده ادبیات ـ گروه زبان و ادبیات عربرسمی قطعیاستادیارزبان و ادبیات عربعلی          قهرمانی21

دانشکده ادبیات ـ گروه زبان و ادبیات عربرسمی قطعیمربیزبان و ادبیات عربجعفر         امشاسفند22

دانشکده ادبیات ـ گروه زبان و ادبیات عربپیمانیمربیزبان و ادبیات عربجواد          دامادي23

دانشکده ادبیات ـ گروه زبان و ادبیات عربرسمی آزمایشیاستادیارزبان و ادبیات عربحمید         ولی زاده24

دانشکده ادبیات ـ گروه زبان و ادبیات عربرسمی قطعیدانشیارزبان و ادبیات عربعبداالحد      غیبی25

دانشکده ادبیات ـ گروه زبان و ادبیات عربرسمی آزمایشیاستادیارزبان و ادبیات عربحسن   اسماعیل زاده باوانی26

دانشکده ادبیات ـ گروه زبان و ادبیات عربرسمی آزمایشیاستادیارزبان و ادبیات عربعلی       صیادانی27
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دانشکده ادبیات ـ گروه زبان و ادبیات عربرسمی آزمایشیاستادیارزبان و ادبیات عربپرویز احمدزاده هوچ28

دانشکده ادبیات ـ گروه زبان و ادبیات عربپیمانیاستادیارزبان و ادبیات عربمریم   بخشی29

دانشکده الهیات ـ گروه فلسفه و حکمت اسالمیرسمی قطعیاستادیارالهیات و معارف اسالمیمعروفعلی    احمدوند30

دانشکده الهیات ـ گروه فلسفه و حکمت اسالمیرسمی قطعیدانشیارفلسفه و کالم اسالمیمنصور       ایمانپور31

دانشکده الهیات ـ گروه فلسفه و حکمت اسالمیرسمی قطعیاستادیارفلسفه و حکمت اسالمیغالمحسین   احمدي آهنگر32

دانشکده الهیات ـ گروه فلسفه و حکمت اسالمیرسمی قطعیاستادیارفلسفه و حکمت اسالمیاکبر          فایدئی33

دانشکده الهیات ـ گروه فلسفه و حکمت اسالمیرسمی آزمایشیاستادیارفلسفهسهراب   حقیقت قره قشالقی34

دانشکده الهیات ـ گروه فلسفه و حکمت اسالمیرسمی آزمایشیاستادیارفلسفهکامران  قیوم زاده جوینانی35

دانشکده الهیات ـ گروه فلسفه و حکمت اسالمیرسمی آزمایشیدانشیارفلسفهسیداحمد    حسینی36

دانشکده الهیات ـ گروه فلسفه و حکمت اسالمیپیمانیاستادیارفلسفه و حکمت اسالمیاحمد  حمداللهی اسکوئی37

دانشکده الهیات ـ گروه فلسفه و حکمت اسالمیپیمانیاستادیارفلسفه و حکمت اسالمیسیده زهرا    حسینی38

دانشکده الهیات ـ گروه فلسفه و حکمت اسالمیپیمانیاستادیارفلسفه و حکمت اسالمیحمید          حسنی39

دانشکده الهیات ـ گروه ادیان و عرفانرسمی قطعیدانشیارادیان و عرفانسعید       گراوند40

دانشکده الهیات ـ گروه ادیان و عرفانرسمی آزمایشیاستادیارادیان و عرفانسجاد      دهقان زاده41

دانشکده الهیات ـ گروه ادیان و عرفانرسمی قطعیاستادیارالهیات و معارف اسالمیمظاهر     احمدتوبی42

دانشکده الهیات ـ گروه فقه و حقوق اسالمیرسمی قطعیدانشیارفقه و مبانی حقوق اسالمیمحمد      امین فرد43

دانشکده الهیات ـ گروه فقه و حقوق اسالمیپیمانیاستادیارفقه و مبانی حقوق اسالمیمحمدعلی محب الرحمان44

دانشکده الهیات ـ گروه فقه و حقوق اسالمیرسمی آزمایشیاستادیارفقه و اصولمحمد    ابراهیم نژاد45

دانشکده الهیات ـ گروه فقه و حقوق اسالمیپیمانیاستادیارفقه و اصولرضا       دهقان نژاد46

دانشکده الهیات ـ گروه فقه و حقوق اسالمیپیمانیاستادیارفقه و حقوق اسالمیداود        نوجوان47

دانشکده الهیات ـ گروه فقه و حقوق اسالمیرسمی آزمایشیمربیالهیات و معارف اسالمیشفیع      عباسی اصل48

دانشکده الهیات ـ گروه فقه و حقوق اسالمیپیمانیاستادیارفقه و حقوق اسالمیسیف اله    احدي49

دانشکده الهیات ـ گروه حقوقرسمی قطعیدانشیارحقوق خصوصیمرتضی    حاجی پور50

دانشکده الهیات ـ گروه حقوقرسمی آزمایشیاستادیارفقه و حقوق خصوصیاصغر     زیرك باروقی51

دانشکده الهیات ـ گروه حقوقپیمانیاستادیارحقوق خصوصیاحمد  یوسف زاده52

دانشکده الهیات ـ گروه حقوقپیمانیاستادیارحقوق جزا وجرم شناسیرضا        فانی53

دانشکده الهیات ـ گروه حقوقرسمی آزمایشیاستادیارحقوق بین الملل عمومیحجت    سلیمی ترکمانی54

دانشکده الهیات ـ گروه معارف اسالمیپیمانیمربیالهیات و معارف اسالمیطاهر       کریم زاده55

تاریخ تنظیم 98/07/28           
معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی



 لیست اعضاي هیات علمی براساس گروههاي آموزشی سال 98

دانشکده الهیات ـ گروه معارف اسالمیرسمی آزمایشیمربیالهیات و معارف اسالمیسیدهادي میرمحمودي56

دانشکده الهیات ـ گروه معارف اسالمیرسمی آزمایشیاستادیارفلسفهحبیب اله   کاظم خانی57

دانشکده الهیات ـ گروه معارف اسالمیپیمانیمربیمدرس معارف اسالمیحسین  نقدي عشرت آباد58

دانشکده الهیات ـ گروه معارف اسالمیرسمی آزمایشیاستادیارمدرس معارف اسالمی-قرآن و متونداوود      افقی59

دانشکده الهیات ـ گروه تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمیرسمی قطعیاستادیارتاریخ و تمدن ملل اسالمیسیدمحسن    سیدي60

دانشکده الهیات ـ گروه تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمیپیمانیاستادیارتاریخ و تمدن ملل اسالمیجواد     قاضی شعرباف61

دانشکده الهیات ـ گروه تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمیرسمی آزمایشیاستادیارتاریخ ایران بعد از اسالممحمد    رضائی62

دانشکده الهیات ـ گروه علوم قرآن و حدیثپیمانیمربیعلوم قرآن و حدیثناصر     حمزه پورمعتوقی63

دانشکده الهیات ـ گروه علوم قرآن و حدیثرسمی آزمایشیدانشیارعلوم قرآن و حدیثرقیه         صادقی نیري64

دانشکده الهیات ـ گروه علوم قرآن و حدیثپیمانیاستادیارعلوم قرآن و حدیثسیفعلی    زاهدي فر65

دانشکده الهیات ـ گروه علوم قرآن و حدیثپیمانیاستادیارعلوم قرآن و حدیثسجاد      محمدفام66

دانشکده الهیات ـ گروه علوم قرآن و حدیثرسمی قطعیدانشیارالهیات و معارف اسالمیصمد      عبدالهی عابد67

دانشکده الهیات ـ گروه علوم قرآن و حدیثرسمی قطعیاستادیارتفسیر و علوم قرآنکریم      علی محمدي68

دانشکده علوم تربیتی ـ گروه علوم تربیتیرسمی قطعیدانشیاربرنامه ریزي درسیموسی      پیري69

دانشکده علوم تربیتی ـ گروه علوم تربیتیرسمی آزمایشیاستادیاربرنامه ریزي درسیعیسی       برقی70

دانشکده علوم تربیتی ـ گروه علوم تربیتیرسمی آزمایشیدانشیاربرنامه ریزي درسیسیروس اسدیان عباس بالغی71

دانشکده علوم تربیتی ـ گروه علوم تربیتیرسمی قطعیدانشیارمدیریت آموزشیپیمان      یارمحمد زاده72

دانشکده علوم تربیتی ـ گروه علوم تربیتیرسمی قطعیدانشیارمدیریت آموزشیابوالفضل  قاسم زاده علیشاهی73

دانشکده علوم تربیتی ـ گروه علوم تربیتیپیمانیاستادیارمدیریت آموزشیروح اله     مهدیون74

دانشکده علوم تربیتی ـ گروه علوم تربیتیرسمی آزمایشیاستادیارمدیریت آموزشیمحسن      رفیعی75

دانشکده علوم تربیتی ـ گروه علوم تربیتیرسمی قطعیاستادروانشناسی تربیتیجواد        مصرآبادي76

دانشکده علوم تربیتی ـ گروه علوم تربیتیرسمی قطعیدانشیارروانشناسی تربیتیرامین     حبیبی کلیبر77

دانشکده علوم تربیتی ـ گروه علوم تربیتیرسمی قطعیدانشیارروانشناسی تربیتیابوالفضل   فرید78

دانشکده علوم تربیتی ـ گروه علوم تربیتیرسمی آزمایشیاستادیارعلوم تربیتیسیاوش    شیخعلی زاده79

دانشکده علوم تربیتی ـ گروه علوم تربیتیرسمی آزمایشیاستادیارسنجش و اندازه گیريغالمرضا گل محمد نژاد بهرامی80

دانشکده علوم تربیتی ـ گروه علوم تربیتیرسمی آزمایشیدانشیارتاریخ و فلسفه تعلیم و تربیتبهبود       یاري قلی81

دانشکده علوم تربیتی ـ گروه علوم  ورزشیرسمی قطعیدانشیارتربیت بدنییوسف      یاوري82

دانشکده علوم تربیتی ـ گروه علوم  ورزشیرسمی آزمایشیاستادیارتربیت بدنیاعظم       زرنشان83
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دانشکده علوم تربیتی ـ گروه علوم  ورزشیرسمی قطعیدانشیارتربیت بدنیبهلول      قربانیان84

دانشکده علوم تربیتی ـ گروه علوم  ورزشیرسمی قطعیاستادیارتربیت بدنی و علوم ورزشیمحسن    شیرمحمدزاده85

دانشکده علوم تربیتی ـ گروه علوم  ورزشیرسمی قطعیاستادیارتربیت بدنی و علوم ورزشیرقیه         فخرپور86

دانشکده علوم تربیتی ـ گروه علوم  ورزشیرسمی قطعیدانشیارتربیت بدنی و علوم ورزشیکریم      آزالی علمداري87

دانشکده علوم تربیتی ـ گروه علوم  ورزشیرسمی آزمایشیدانشیارتربیت بدنی و علوم ورزشیبهروز      قربان زاده88

دانشکده علوم تربیتی ـ گروه علوم  ورزشیرسمی آزمایشیاستادیارتربیت بدنی و علوم ورزشیرسول      فرجی89

دانشکده علوم تربیتی ـ گروه علوم  ورزشیرسمی آزمایشیاستادیارتربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت ورزشیمهدي     بشیري90

دانشکده علوم تربیتی ـ گروه روانشناسیرسمی قطعیاستادروانشناسیفخرالسادات    قریشی راد91

دانشکده علوم تربیتی ـ گروه روانشناسیرسمی قطعیدانشیارروانشناسیحسن        یعقوبی92

دانشکده علوم تربیتی ـ گروه روانشناسیرسمی قطعیدانشیارروانشناسیرحیم        یوسفی93

دانشکده علوم تربیتی ـ گروه روانشناسیپیمانیاستادیارمشاوره و راهنماییکبري        ناموران94

دانشکده علوم تربیتی ـ گروه روانشناسیرسمی قطعیدانشیارروانشناسی- عمومیعزت اله     احمدي95

دانشکده علوم تربیتی ـ گروه روانشناسیرسمی قطعیدانشیارروانشناسی-عمومی رضا         عبدي96

دانشکده علوم تربیتی ـ گروه روانشناسیپیمانیدانشیارروانشناسی- عمومیبهزاد       شالچی97

دانشکده علوم تربیتی ـ گروه روانشناسیرسمی آزمایشیاستادیارروانشناسی-علو م اعصاب شناختیحسن      بافنده قراملکی98

دانشکده علوم تربیتی ـ گروه روانشناسیرسمی قطعیدانشیارروانشناسی-علو م اعصاب شناختیغالمرضا چلبیانلو حسرتانلو99

دانشکده علوم تربیتی ـ گروه روانشناسیپیمانیاستادیارروانشناسی-علو م اعصاب شناختیالدن       واقف100

دانشکده علوم تربیتی ـ گروه روانشناسیرسمی آزمایشیدانشیارروانشناسی و آموزش کودکان استثناییمهران   سلیمانی101

دانشکده علوم تربیتی ـ گروه مطالعات خانوادهرسمی قطعیمربیحقوق عمومیفرج        محمدقلی زاده102

دانشکده علوم تربیتی ـ گروه مطالعات خانوادهرسمی آزمایشیاستادیارروانشناسی تربیتیپروانه    عالئی کلجاهی103

دانشکده علوم تربیتی ـ گروه مطالعات خانوادهرسمی آزمایشیدانشیارجامعه شناسیصمد   رسول زاده اقدم104

دانشکده علوم تربیتی ـ گروه مطالعات خانوادهرسمی قطعیاستادیارجامعه شناسیصفر     حیاتی105

دانشکده علوم تربیتی ـ گروه علم اطالعات و دانش شناسیرسمی قطعیاستادیارعلوم کتابداري و اطالع رسانیرحیم      شهبازي یوزبند106

دانشکده علوم تربیتی ـ گروه علم اطالعات و دانش شناسیرسمی آزمایشیمربیعلوم کتابداري و اطالع رسانیعلی        مرادمند107

دانشکده علوم تربیتی ـ گروه علم اطالعات و دانش شناسیرسمی آزمایشیاستادیارکتابداري و اطالع رسانیلیال       خلیلی108

دانشکده علوم تربیتی ـ گروه علم اطالعات و دانش شناسیپیمانیاستادیارعلوم کتابداري و اطالع رسانیرضا اکبر نژاد109

دانشکده علوم تربیتی ـ گروه علم اطالعات و دانش شناسیرسمی آزمایشیاستادیارمدیریت اطالعات و اسنادعزیز    هدایتی خوشمهر110

دانشکده علوم پایه ـ گروه ریاضی محضرسمی قطعیدانشیارریاضی محضجعفر  امجدي زین الحاجلو111

تاریخ تنظیم 98/07/28           
معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی



 لیست اعضاي هیات علمی براساس گروههاي آموزشی سال 98

دانشکده علوم پایه ـ گروه ریاضی محضرسمی قطعیدانشیارریاضی محضاسمعیل   عابدي112

دانشکده علوم پایه ـ گروه ریاضی محضرسمی آزمایشیاستادیارریاضی محضمحمدحسین ستاري بارنجی113

دانشکده علوم پایه ـ گروه ریاضی محضرسمی قطعیدانشیارریاضی محضمنیره        صدقی114

دانشکده علوم پایه ـ گروه ریاضی محضرسمی آزمایشیاستادیارریاضی محضعلی        بجروانی115

دانشکده علوم پایه ـ گروه ریاضی محضرسمی آزمایشیاستادیارریاضی محضمحمد       المکچی116

دانشکده علوم پایه ـ گروه ریاضی محضرسمی آزمایشیاستادیارریاضی محضوحید        رومی117

دانشکده علوم پایه ـ گروه ریاضی محضرسمی آزمایشیاستادیارریاضی محض- زمینه منطقسمیه         تاري118

دانشکده علوم پایه ـ گروه ریاضی محضرسمی قطعیمربیریاضیمحمدحسن    ایراندوست119

دانشکده علوم پایه ـ گروه ریاضی محضرسمی قطعیاستادریاضیمحمد     جهانشاهی120

دانشکده علوم پایه ـ گروه ریاضی محضرسمی قطعیاستادیارریاضیرعنا        خوئی لر121

دانشکده علوم پایه ـ گروه ریاضی محضرسمی قطعیاستادریاضیشهرام     رضاپور122

دانشکده علوم پایه ـ گروه ریاضی محضرسمی قطعیاستادریاضیسیدمحمودشیخ االسالمی گاوگانی123

دانشکده علوم پایه ـ گروه ریاضی محضرسمی قطعیاستادیارریاضیقاسم     صمدي آغداش124

دانشکده علوم پایه ـ گروه ریاضی محضرسمی قطعیدانشیارریاضیقربانعلی حقیقت دوست بناب125

دانشکده علوم پایه ـ گروه ریاضی محضرسمی آزمایشیاستادیارریاضی- دیفرانسیلاصغر        احمدخانلو126

دانشکده علوم پایه ـ گروه ریاضی کاربرديرسمی قطعیدانشیارریاضی کاربرديمجتبی    رنجبر127

دانشکده علوم پایه ـ گروه ریاضی کاربرديرسمی قطعیدانشیارریاضی کاربرديعلی       خانی128

دانشکده علوم پایه ـ گروه ریاضی کاربرديرسمی قطعیاستادریاضی کاربرديبهروز     خیرفام129

دانشکده علوم پایه ـ گروه ریاضی کاربرديرسمی قطعیدانشیارریاضی کاربرديجعفر   پورمحمودقاضی جهانی130

دانشکده علوم پایه ـ گروه ریاضی کاربرديرسمی قطعیاستادریاضی کاربرديعلیرضا    غفاري حدیقه131

دانشکده علوم پایه ـ گروه ریاضی کاربرديرسمی قطعیاستادریاضیناصر      آقازاده132

دانشکده علوم پایه ـ گروه ریاضی کاربرديرسمی قطعیاستادیارآمار ریاضیلیلی      حسنی اسکوئی133

دانشکده علوم پایه ـ گروه زیست شناسیرسمی قطعیدانشیارعلوم گیاهیفاطمه    محمودي کردي134

دانشکده علوم پایه ـ گروه زیست شناسیرسمی قطعیدانشیارزیست شناسیناصر       پوالدي135

دانشکده علوم پایه ـ گروه زیست شناسیرسمی قطعیدانشیاربیوشیمیمحمد      پاژنگ136

دانشکده علوم پایه ـ گروه زیست شناسیرسمی آزمایشیاستادیارفیزیولوژيسیمین    نامورآغداش137

دانشکده علوم پایه ـ گروه زیست شناسیرسمی قطعیاستادزیست شناسی گیاهینادر       چاپارزاده138

دانشکده علوم پایه ـ گروه زیست شناسیرسمی قطعیاستادیارزیست شناسی گیاهیلیال      زرندي میاندوآب139
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دانشکده علوم پایه ـ گروه زیست شناسیرسمی قطعیدانشیاربیولوژي و بیوتکنولوژيداود      فرج  زاده140

دانشکده علوم پایه ـ گروه زیست شناسیرسمی آزمایشیاستادیاربیوشیمی بالینیسعید     نژاوند141

دانشکده علوم پایه ـ گروه زیست شناسیپیمانیاستادیارزیست شناسی-میکروبیولوژيالهه   زاده حسینقلی142

دانشکده علوم پایه ـ گروه زیست شناسیپیمانیاستادیارزیست شناسی-سیستماتیک گیاهیمصطفی  عبادي نهاري143

دانشکده علوم پایه ـ گروه زیست شناسیپیمانیاستادیارزیست شناسی-ژنتیک مولکولیسولماز  منیري جواد حصاري144

دانشکده علوم پایه ـ گروه زیست شناسیپیمانیاستادیاراصالح نباتات- ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیکسارا   غفاریان ورجوي145

دانشکده علوم پایه ـ گروه زیست شناسیپیمانیاستادیارزیست شناسی-بیوفیزیکمعصومه  ولی پور146

دانشکده علوم پایه ـ گروه فیزیکرسمی قطعیدانشیارفیزیکیحیی    اکبري کوربالغ147

دانشکده علوم پایه ـ گروه فیزیکرسمی آزمایشیاستادیارفیزیکمسعود    اکبري مغانجوقی148

دانشکده علوم پایه ـ گروه فیزیکرسمی آزمایشیدانشیارفیزیکمحمد       عطازاده149

دانشکده علوم پایه ـ گروه فیزیکرسمی آزمایشیاستادیارفیزیکرسول    عالی پورکوساالر150

دانشکده علوم پایه ـ گروه فیزیکرسمی قطعیاستادفیزیکفرهاد      دارابی151

دانشکده علوم پایه ـ گروه فیزیکرسمی قطعیدانشیارفیزیکعلیرضا     راستکارابراهیم زاده152

دانشکده علوم پایه ـ گروه فیزیکرسمی آزمایشیدانشیارفیزیکآرش       فیروزنیا153

دانشکده علوم پایه ـ گروه فیزیکرسمی قطعیاستادفیزیکعادل       رضائی اقدم154

دانشکده علوم پایه ـ گروه فیزیکرسمی قطعیاستادیارفیزیکمحمد       کریمی155

دانشکده علوم پایه ـ گروه فیزیکرسمی قطعیاستادفیزیککاظم      جمشیدي  قلعه156

دانشکده علوم پایه ـ گروه فیزیکرسمی قطعیاستادیارفیزیکمحمدعلی   فصیحی آقبالغ157

دانشکده علوم پایه ـ گروه فیزیکرسمی قطعیدانشیارفیزیک نظريبشیر        مجاوري158

دانشکده علوم پایه ـ گروه فیزیکرسمی قطعیدانشیارفیزیک نظرياسفندیار   فیضی159

دانشکده علوم پایه ـ گروه فیزیکرسمی آزمایشیاستادیارفیزیک ـ حالت جامدمحمد      اسماعیل پور160

دانشکده علوم پایه ـ گروه فیزیکرسمی قطعیدانشیارفیزیک ـ حالت جامدحکیمه      محمدپور161

دانشکده علوم پایه ـ گروه فیزیکرسمی آزمایشیاستادیارفیزیکعلی         اقبالی162

دانشکده علوم پایه ـ گروه فیزیکرسمی آزمایشیاستادیارفیزیک-اتمی و مولکولیمحسن    محمدنژاد163

دانشکده علوم پایه ـ گروه فیزیکپیمانیاستادیارفیزیکفرزانه      بیات164

دانشکده علوم پایه ـ گروه فیزیکپیمانیاستادیارفیزیک-اتمی و مولکولیفاطمه      مسلمی165

دانشکده علوم پایه ـ گروه شیمیرسمی قطعیاستادشیمی آلیمعصومه    باقري166

دانشکده علوم پایه ـ گروه شیمیرسمی قطعیدانشیارشیمی آلیمحمد    قلعه  اسدي167
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دانشکده علوم پایه ـ گروه شیمیرسمی قطعیاستادشیمی آلیعادله     مشتقی زنوز168

دانشکده علوم پایه ـ گروه شیمیرسمی قطعیاستادشیمی آلیمهرداد    مهکام169

دانشکده علوم پایه ـ گروه شیمیرسمی قطعیاستادشیمی آلیحسن      ولی زاده170

دانشکده علوم پایه ـ گروه شیمیرسمی قطعیدانشیارشیمی آلیعبدالرضا     ابري171

دانشکده علوم پایه ـ گروه شیمیرسمی قطعیاستادشیمی معدنیمؤید      حسینی صدر172

دانشکده علوم پایه ـ گروه شیمیرسمی قطعیاستادشیمی معدنیذوالفقار     رضوانی173

دانشکده علوم پایه ـ گروه شیمیرسمی قطعیدانشیارشیمی معدنیبهزاد  سلطانی دهخوارقانی174

دانشکده علوم پایه ـ گروه شیمی-معدنیرسمی آزمایشیاستادیارشیمی معدنیزهره    شقاقی سراسکانرود175

دانشکده علوم پایه ـ گروه شیمیرسمی قطعیدانشیارشیمی فیزیکجابر    جهان بین سردرودي176

دانشکده علوم پایه ـ گروه شیمیرسمی قطعیدانشیارشیمی فیزیکسیدمسعود    سیداحمدیان177

دانشکده علوم پایه ـ گروه شیمیرسمی آزمایشیاستادیارشیمی فیزیکرحمان    سالمت آهنگري178

دانشکده علوم پایه ـ گروه شیمیپیمانیمربیشیمی فیزیکرضا       زارعی پور179

دانشکده علوم پایه ـ گروه شیمیرسمی آزمایشیاستادیارفیتو شیمیحسین     هاشم پور180

دانشکده علوم پایه ـ گروه شیمیپیمانیاستادیارفیتو شیمیسعید  مالئی181

دانشکده علوم پایه ـ گروه شیمیرسمی قطعیاستادشیمی تجزیهحسین    عبدالمحمدزاده182

دانشکده علوم پایه ـ گروه شیمیرسمی قطعیاستادشیمی تجزیهبیوك     حبیبی آغجه اوبه183

دانشکده علوم پایه ـ گروه شیمیرسمی قطعیاستادشیمی تجزیهحبیب     رزمی184

دانشکده علوم پایه ـ گروه شیمیرسمی آزمایشیاستادیارشیمی تجزیهامیرعباس   متین185

دانشکده علوم پایه ـ گروه شیمیرسمی آزمایشیدانشیارشیمی تجزیهزهرا  ایازي خورده بالغ186

دانشکده علوم پایه ـ گروه شیمیرسمی آزمایشیدانشیارشیمی تجزیهحسن      حیدري187

دانشکده علوم پایه ـ گروه شیمیرسمی آزمایشیدانشیارشیمی تجزیهرحیم     محمدرضائی188

دانشکده علوم پایه ـ گروه شیمیپیمانیاستادیارشیمی تجزیهمجید مظهر قراملکی189

دانشکده علوم پایه ـ گروه شیمیرسمی آزمایشیاستادیارشیمی تجزیهلیال         خوشمرام190

دانشکده علوم پایه ـ گروه شیمیرسمی قطعیدانشیارشیمی- کاربرديعلیرضا     امانی قدیم191

دانشکده علوم پایه ـ گروه شیمیرسمی آزمایشیاستادیارشیمی- کاربرديفهیمه    فرشی ازهر192

دانشکده علوم پایه ـ گروه شیمیپیمانیاستادیارشیمی کاربرديمهدیه     صفرپور193

دانشکده کشاورزي ـ گروه  بیوتکنولوژي کشاورزيرسمی قطعیدانشیاراصالح نباتاتعلیرضا   تاري نژاد194

دانشکده کشاورزي ـ گروه  بیوتکنولوژي کشاورزيرسمی آزمایشیاستادیاراصالح نباتاترعنا     ولیزاده کامران195
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دانشکده کشاورزي ـ گروه  بیوتکنولوژي کشاورزيرسمی قطعیدانشیاربیولوژي سلولی و مولکولیمقصود    پژوهنده196

دانشکده کشاورزي ـ گروه  بیوتکنولوژي کشاورزيرسمی قطعیدانشیاربیولوژي مولکولیمحمد     احمدآبادي197

دانشکده کشاورزي ـ گروه  بیوتکنولوژي کشاورزيپیمانیاستادیارمهندسی کشاورزي- بیوتکنولوژي در کشاورزيمحمد      مجیدي198

دانشکده کشاورزي ـ گروه گیاهپزشکیرسمی قطعیاستادیارحشره شناسی کشاورزيداود       محمدي199

دانشکده کشاورزي ـ گروه گیاهپزشکیرسمی آزمایشیاستادیارحشره شناسی کشاورزيناهید       واعظ200

دانشکده کشاورزي ـ گروه گیاهپزشکیرسمی آزمایشیدانشیارحشره شناسی کشاورزيپریسا      لطف الهی201

دانشکده کشاورزي ـ گروه گیاهپزشکیرسمی قطعیدانشیارگیاه پزشکی ـ حشره شناسی کشاورزيعلی       مهرور202

دانشکده کشاورزي ـ گروه گیاهپزشکیرسمی آزمایشیاستادیارمهندسی کشاورزي ـ حشره شناسی کشاورزيسولماز    عظیمی203

دانشکده کشاورزي ـ گروه گیاهپزشکیرسمی قطعیدانشیارحشره شناسیناصر عیوضیان کاري204

دانشکده کشاورزي ـ گروه گیاهپزشکیرسمی قطعیدانشیاربیماري شناسی گیاهیاکبر        شیرزاد205

دانشکده کشاورزي ـ گروه گیاهپزشکیپیمانیاستادیاربیماري شناسی گیاهیعلیرضا     علیزاده206

دانشکده کشاورزي ـ گروه گیاهپزشکیرسمی آزمایشیاستادیاربیماري شناسی گیاهی-کنترل بیولوژیک بیماریهاي گیاهیوحید  فالح زاده ممقانی207

دانشکده کشاورزي ـ گروه گیاهپزشکیپیمانیاستادیاربیماري شناسی گیاهی – نماتدشناسی گیاهیشالله مصلحی208

دانشکده کشاورزي -گروه  گیاهپزشکیرسمی آزمایشیدانشیارمهندسی منابع آب پردیس کشاورزي و منابع طبیعیالله        پرویز209

دانشکده کشاورزي-گروه  زراعت واصالح نباتاتپیمانیاستادیارفیزیولوژي گیاهان زراعیکامبیز     عزیزپور210

دانشکده کشاورزي -گروه   زراعت واصالح نباتاترسمی آزمایشیاستادیارزراعت ـ گیاهان داروئیامیررضا صادقی بختوري211

دانشکده کشاورزي -گروه   زراعت واصالح نباتاتپیمانیاستادیارزراعت ـ گیاهان داروئیسعید حضرتی یادکوري212

دانشکده کشاورزي -گروه   زراعت واصالح نباتاترسمی آزمایشیدانشیارزراعت ـ فیزیولوژي گیاهان زراعیحمید     محمدي213

دانشکده کشاورزي -گروه  زراعت واصالح نباتاتپیمانیاستادیارزراعت- علف هاي هرزوحید      سرابی214

دانشکده کشاورزي -گروه  زراعت واصالح نباتاترسمی آزمایشیاستادیارباغبانی- میوه کاريلمیا   وجودي مهربانی215

دانشکده فنی و مهندسی ـ گروه عمرانرسمی قطعیاستادیارعمرانعلیرضا     انتظاري216

دانشکده فنی و مهندسی ـ گروه عمرانرسمی قطعیاستادیارعمرانبهرام    سعیدي فرزاد217

دانشکده فنی و مهندسی ـ گروه عمرانرسمی قطعیاستادیارعمرانبهمن     شروانی تبار218

دانشکده فنی و مهندسی ـ گروه عمرانرسمی قطعیاستادیارعمرانعبدالحسین   فالحی219

دانشکده فنی و مهندسی ـ گروه عمرانرسمی قطعیدانشیارعمرانحسین  سلطانی جیقه220

دانشکده فنی و مهندسی ـ گروه عمرانپیمانیاستادیارعمرانمحمدرضا سیفی221

دانشکده فنی و مهندسی ـ گروه عمرانرسمی آزمایشیاستادیارعمران - آبمهدي     دینی222

دانشکده فنی و مهندسی ـ گروه عمرانرسمی قطعیاستادیارمهندسی آبیاري- سازه هاي آبیابراهیم     اسدي223
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دانشکده فنی و مهندسی ـ گروه عمرانرسمی آزمایشیاستادیارمهندسی سازه هاي دریائیمحمدرضا امامی آزادي224

دانشکده فنی و مهندسی ـ گروه عمرانرسمی آزمایشیاستادیارمهندسی عمران-سازهنادر        هویدائی225

دانشکده فنی و مهندسی ـ گروه عمرانرسمی آزمایشیاستادیارمهندسی عمران-سازه هاي هیدرولیکینازیال کاردان  حلوائی226

دانشکده فنی و مهندسی ـ گروه عمرانرسمی آزمایشیاستادیارمهندسی عمران- خاك و پیامیرحسن رضائی فرعی227

دانشکده فنی و مهندسی ـ گروه عمرانرسمی آزمایشیاستادیارمهندسی عمران- خاك و پیحامد  فرشباف آقاجانی228

دانشکده فنی و مهندسی ـ گروه مکانیکرسمی قطعیدانشیارمهندسی مکانیک- تبدیل انرژيمحمدرضا    ساویز229

دانشکده فنی و مهندسی ـ گروه مکانیکپیمانیاستادیارمهندسی مکانیک- تبدیل انرژيامین          اعلمی نیا 230

دانشکده فنی و مهندسی ـ گروه مکانیکپیمانیاستادیارمهندسی مکانیک- تبدیل انرژيمحمدحسین عبدالهی جهدي231

دانشکده فنی و مهندسی ـ گروه مکانیکرسمی آزمایشیدانشیارمهندسی مکانیک- تبدیل انرژيرضا غرائی خسروشاهی232

دانشکده فنی و مهندسی ـ گروه مکانیکرسمی آزمایشیدانشیارمهندسی مکانیک-تبدیل انرژيامیرحسین    مصفا233

دانشکده فنی و مهندسی ـ گروه مکانیکرسمی آزمایشیاستادیارمهندسی مکانیک-تبدیل انرژينیر       رزم آراء234

دانشکده فنی و مهندسی ـ گروه مکانیکرسمی قطعیدانشیارمکانیک مهندسی هوافضامیریوسف   هاشمی235

دانشکده فنی و مهندسی ـ گروه مکانیکپیمانیاستادیارمکانیک مهندسی هوافضامرتضی      رحمان پور236

دانشکده فنی و مهندسی ـ گروه مکانیکرسمی آزمایشیاستادیارمهندسی مکانیکمحسن       فالح237

دانشکده فنی و مهندسی ـ گروه مکانیکپیمانیاستادیارمهندسی مکانیکمسعود    مینائی238

دانشکده فنی و مهندسی ـ گروه مکانیکرسمی آزمایشیاستادیارمهندسی مکانیک- طراحی کاربرديعلی      ضیائی اصل239

دانشکده فنی و مهندسی ـ گروه مکانیکرسمی آزمایشیاستادیارمهندسی مکانیک- طراحی کاربرديمحمدعلی  صائیمی صدیق240

دانشکده فنی و مهندسی ـ گروه موادرسمی آزمایشیدانشیارمهندسی موادبهزاد        آویشن241

دانشکده فنی و مهندسی ـ گروه موادرسمی آزمایشیدانشیارمهندسی موادرقیه       محمدزاده242

دانشکده فنی و مهندسی ـ گروه موادرسمی آزمایشیاستادیارمهندسی مواداکبر        حیدرزاده243

دانشکده فنی و مهندسی ـ گروه موادپیمانیاستادیارمهندسی موادآرزو          ابیضی244

دانشکده فنی و مهندسی ـ گروه موادپیمانیاستادیارمهندسی موادمصطفی  آقازاده قمی245

دانشکده فنی و مهندسی ـ گروه موادرسمی آزمایشیاستادیارمهندسی متالوژي و موادمرتضی  فرخی راد246

دانشکده فنی و مهندسی ـ گروه مهندسی شیمیرسمی آزمایشیاستادیارمهندسی شیمیمریم     حسینی247

دانشکده فنی و مهندسی ـ گروه مهندسی شیمیپیمانیاستادیارمهندسی شیمیحمیدرضا عظیمی زنوزي248

دانشکده فنی و مهندسی ـ گروه مهندسی شیمیرسمی آزمایشیاستادیارمهندسی شیمییونس بیگی خسروشاهی249

دانشکده فنی و مهندسی ـ گروه مهندسی شیمیپیمانیاستادیارامهندسی شیمی- پلیمرسمیرا    اقبالغی250

دانشکده فنی و مهندسی ـ گروه برقرسمی قطعیمربیمهندسی برقمحمدجواد    اخروي251
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دانشکده فنی و مهندسی- گروه برقرسمی آزمایشیاستادیارمهندسی برقموسی یوسفی252

دانشکده فنی و مهندسی ـ گروه برقرسمی قطعیاستادبرقمحمدرضا    بنائی253

دانشکده فنی و مهندسی ـ گروه برقرسمی قطعیدانشیاربرقسجاد     نجفی روادانق254

دانشکده فنی و مهندسی ـ گروه برقرسمی آزمایشیدانشیارمهندسی برق ـ قدرتوحید         بهجت255

دانشکده فنی و مهندسی ـ گروه برقرسمی قطعیاستادمهندسی برق ـ قدرتعلی      عجمی اسفنگره256

دانشکده فنی و مهندسی- گروه برقرسمی آزمایشیدانشیارمهندسی برق- قدرتنوید   تقی زادگان کالنتري257

دانشکده فنی و مهندسی- گروه برقپیمانیاستادیارمهندسی برق- قدرتجواد  صالحی258

دانشکده فنی و مهندسی- گروه برقپیمانیاستادیارمهندسی برق- قدرتامین       صفري259

دانشکده فنی و مهندسی ـ گروه برقرسمی قطعیدانشیارمهندسی برق ـ مخابراتشهرام      حسین زاده260

دانشکده  فنی  و  مهندسی -گروه   برقرسمی آزمایشیاستادیارمهندسی برق-مخابرات سیستممحمود    آتشبار261

دانشکده فنی و مهندسی ـ گروه برقرسمی آزمایشیمربیمهندسی برق ـ الکترونیکنادر        صامصونچی262

دانشکده  فنی  و  مهندسی -گروه   برقرسمی آزمایشیدانشیارمهندسی برق- الکترونیکخلیل     منفردي263

دانشکده فنی و مهندسی- گروه برقپیمانیاستادیارمهندسی برق-الکترونیکرضا ذاکر264

ـ گروه فناوري  اطالعاتپیمانیمربیمهندسی فناوري اطالعاتمحمد   خودي زاده نهاري265 دانشکده  فناوري  اطالعات 

ـ گروه فناوري  اطالعاتپیمانیاستادیارمهندسی فناوري اطالعاتحسین  عباسی مهر266 دانشکده  فناوري  اطالعات 

ـ گروه فناوري  اطالعاتپیمانیاستادیارمهندسی فناوري اطالعاتعین اله       پیرا267 دانشکده  فناوري  اطالعات 

دانشکده فناوري اطالعات ـ گروه فناوري اطالعاترسمی آزمایشیاستادیارریاضی کاربرديمحسن     حیدریان268

دانشکده فناوري اطالعات ـ گروه فناوري اطالعاترسمی آزمایشیدانشیارعلوم کامپیوترمهدي     هاشم زاده269

دانشکده فناوري اطالعات ـ گروه فناوري اطالعاترسمی آزمایشیدانشیارمهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعیناصر     فرج زاده270

دانشکده فناوري اطالعات ـ گروه فناوري اطالعاتپیمانیاستادیارمهندسی کامپیوتر- نرم افزاراسماعیل   نورانی271

دانشکده فناوري اطالعات ـ گروه فناوري اطالعاتپیمانیاستادیارمهندسی کامپیوتر- نرم افزارعلیرضا    روحی272

دانشکده فناوري اطالعات ـ گروه فناوري اطالعاترسمی قطعیدانشیارعلوم کامپیوترعسگرعلی    بویر273
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