
 »1پیوست شماره «        

     اعضاي کمیسیونهاي تخصصی هیأت ممیزه                                         

  

  زاده دکتر حسن ولی      دکتر منصور ایمانپور         

  دانشگاه رئیس هیأت ممیزه                      هیأت ممیزه دانشگاهدبیر         

  سمت  اعضاي کمیسیون  عنوان رشته  نام کمیسیون  ردیف

1  

  )دانشیار(سعید گراوند دکتر  -1  هاي آموزشی دانشکده الهیات  شامل گروه  الهیات
  )استاد(ناصر علیزاده خیاط دکتر  -2
  )استادیار(دکتر سیداحمد حسینی  -3
   )دانشیار(دکتر صمد عبداللهی عابد  -4
  ) دانشیار(دکتر محمد امین فرد  -5

  رئیس 
  عضو

  دبیر کمیته منتخب
  عضو
  عضو

2  

  )استاد( دکتر رحمان مشتاق مهر -1  ادبیاتهاي آموزشی دانشکده   شامل گروه  زبان و ادبیات
  )استاد(ناصر علیزاده خیاط دکتر  -2
  )دانشیار(عبداالحد غیبی دکتر  -3
دکتر مهین حاجی زاده چقوشی  -4
  )دانشیار(
  )دانشیار(دکتر بهرام بهین  -5

  رئیس
  عضو

  دبیر کمیته منتخب
  عضو

  
  عضو

3  

تربیتی و علوم 
  روانشناسی

  دانشکده آموزشی هاي  گروه شامل تمام 
  و روانشناسی تربیتی علوم

  )استاد(راد  قریشی  خانم دکتر فخرالسادات -1
  )استاد( دکتر رحمان مشتاق مهر -2
  )استادیار(کلیبر  دکتر رامین حبیبی -3
  )دانشیار(دکتر موسی پیري  -4
  )دانشیار(دکتر رحیم یوسفی  -5

  رئیس
  عضو

  دبیر کمیته منتخب
  عضو
  عضو

4  

دانشکده   آموزشی هاي  گروه کلیه  شامل تمام   کشاورزي
  کشاورزي 

  )دانشیار(دکتر محمد احمدآبادي  -1
  )استاد(دکتر نادر چاپارزاده  -2
  )دانشیار(نژاد دکتر علیرضا تاري  -3
  ) دانشیار(دکتر اکبر شیرزاد  -4
  )دانشیار(دکتر مقصود پژوهنده  -5

  رئیس
  عضو

  دبیر کمیته منتخب
  عضو
  عضو

5  

  فیزیک -  ریاضی، فیزیک
   ریاضی -
  زمین شناسی -
  

  )استاد(دکتر کاظم جمشیدي قلعه  -1
  )استاد(دکتر محمد جهانشاهی   -2
زاده دکتر علیرضا راستکار ابراهیم  -3
  )دانشیار(
  )دانشیار(دکتر آرش فیروزنیا  -4
  )دانشیار(دکتر بهروز خیرفام  -5

   رئیس
  عضو

  دبیر کمیته منتخب
  

  عضو
  عضو

6  

  شیمی، 
  یزیست شناس

  زیست شناسی -
  شیمی -
  

  

   )استاد(نادر چاپارزاده دکتر  -1
  )استاد( دکتر ذالفقار رضوانی  -2
دکتر علیرضا راستکار ابراهیم زاده  -3
  )دانشیار(
  ) دانشیار( دکتر محمد قلعه اسدي  -4
  )دانشیار(دکتر داود فرج زاده  -5

  رئیس
  عضو

  دبیر کمیته منتخب
  

  عضو
  عضو



  »1پیوست شماره «

  اعضاي کمیسیونهاي تخصصی هیأت ممیزه 

  

  زاده دکتر حسن ولی         منصور ایمانپوردکتر            

 دانشگاه رئیس هیأت ممیزه                      دبیر هیأت ممیزه دانشگاه        

  سمت  اعضاي کمیسیون  عنوان رشته  نام کمیسیون  ردیف

7  

عمران، مکانیک، هاي آموزشی   شامل گروه  عمران، مکانیک
  مهندسی مواد، مهندسی شیمی

  
  
  

  )دانشیار(ارژنگ صادقی دکتر  -1
االسالمی گاوگانی دکتر محمود شیخ  -2
  )استاد(
  )استادیار(دکتر رضا غرائی خسروشاهی  -3
  )استاد(محمدرضا بنائی دکتر  -4
  )دانشیار(میریوسف هاشمی  -5

  رئیس
  عضو

  
   دبیر کمیته منتخب

  عضو
  عضو

8  

مهندسی برق، 
  کامپیوتر

شامل رشته هاي برق و تمام رشته هاي 
  دانشکده فناوري اطالعات

  )دانشیار(زاده دکتر شهرام حسین  -1
  )استاد(علی عجمی اسفنگره دکتر  -2
  )استادیار(دکتر رضا غرائی خسروشاهی  -3
  )استاد(محمدرضا بنائی دکتر  -4
  )دانشیار(دکتر سجاد نجفی روادانق  -5

  رئیس
  عضو

  دبیر کمیته منتخب
  عضو
  عضو


