
  :سال منصوب شدند 2به مدت   11/09/91 هیأت ممیزه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان که با ابالغ وزات از تاریخ دور اول اعضاي      

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
مرتبه 
 علمی

 رشته تخصصی
 نوع عضویت

 حقیقی  حقوقی 
    ×  فارسی زبان وادبیات استاد رئیس هیأت ممیزه دکتر میرجلیل اکرمی 1

دبیر هیأت ممیزه و  دکتر اکبر شیرزاد 2
    × گیاهپزشکی استادیار معاون آموزشی دانشگاه

    × فیزیک استادیار معاون پژوهشی دانشگاه   دکتر علیرضا ابراهیم زاده راستکار 3  
 ×     شیمی استاد عضو هیأت ممیزه دکترسیدمهدي گالبی 4
 ×     مهندسی کشاورزي استاد ممیزهعضو هیأت  دکتر محمد مقدم واحد 5
 ×     زبان وادبیات فارسی استاد عضو هیأت ممیزه دکتر رحمان مشتاق مهر 6
 ×     فلسفه وحکمت اسالمی دانشیار عضو هیأت ممیزه دکتر منصور ایمانپور 7
 ×     فیزیک استاد عضو هیأت ممیزه دکتر فرهاد دارابی 8
 ×     ریاضی استاد یزهعضو هیأت مم دکتر شهرام رضاپور 9
 ×     ریاضی استاد عضو هیأت ممیزه االسالمی دکتر سیدمحمود شیخ 10
 ×     روانشناسی دانشیار عضو هیأت ممیزه دکتر فخرالسادات قریشی راد 11

 ×    شیمی دانشیار   عضو هیأت ممیزه   دکتر محمد قلعه اسدي 12  
 ×     زیست شناسی ردانشیا عضو هیأت ممیزه نادر چاپارزاده دکتر 13

  

 :ندسال منصوب شد 2به مدت    08/09/93  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان که با ابالغ وزارت از تاریخ هیأت ممیزه دور دوماعضاي  

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
مرتبه 
 علمی

 رشته تخصصی
 نوع عضویت

 حقیقی  حقوقی 

    ×  شیمی استاد رئیس هیأت ممیزه دکتر حسن ولی زاده 1

دبیر هیأت ممیزه و معاون  دکتر منصور ایمانپور 2
    × فلسفه و کالم اسالمی دانشیار آموزشی دانشگاه

 دکتر علی عجمی اسفنگره 3  
عضو هیأت ممیزه ومعاون   

 پژوهشی دانشگاه
 × × مهندسی برق دانشیار

 ×     شیمی استاد عضو هیأت ممیزه دکترسیدمهدي گالبی 4
 ×     کشاورزيمهندسی  استاد عضو هیأت ممیزه ر محمد مقدم واحددکت 5
 ×     مهندسی شیمی استاد عضو هیأت ممیزه دکتر جعفرصادق مقدس 6
 ×     زبان و ادبیات فارسی استاد عضو هیأت ممیزه دکتر رحمان مشتاق مهر 7
 ×     فیزیک استاد عضو هیأت ممیزه دکتر فرهاد دارابی 8
 ×     ریاضی استاد عضو هیأت ممیزه ضاپوردکتر شهرام ر 9
 ×     ریاضی استاد عضو هیأت ممیزه االسالمی دکتر سیدمحمود شیخ 10
 ×     روانشناسی استاد عضو هیأت ممیزه دکتر فخرالسادات قریشی راد 11
 ×     شیمی استاد عضو هیأت ممیزه دکتر حبیب رزمی 12

 ×     زبان و ادبیات فارسی استاد عضو هیأت ممیزه دکتر ناصر علیزاده خیاط 13
 ×    حشره شناسی کشاورزي دانشیار عضو هیأت ممیزه  دکتر علی مهرور 14
 ×    مهندسی مکانیک دانشیار عضو هیأت ممیزه  دکتر موسی محمدپورفرد 15
 ×    علوم قرآن وحدیث دانشیار عضو هیأت ممیزه  دکتر صمد عبداللهی عابد 16
  

  



 :سال منصوب شده اند 2به مدت    04/08/95  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان که با ابالغ وزارت از تاریخ هیأت ممیزه دور سوماي اعض

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
مرتبه 
 علمی

 رشته تخصصی
 نوع عضویت

 حقیقی  حقوقی 

    ×  شیمی استاد رئیس هیأت ممیزه دکتر حسن ولی زاده 1

 منصور ایمانپور دکتر 2
دبیر هیأت ممیزه و معاون 

 آموزشی دانشگاه
 × فلسفه و کالم اسالمی دانشیار

   

 دکتر علی عجمی اسفنگره 3  
عضو هیأت ممیزه ومعاون   

 پژوهشی دانشگاه
 × مهندسی برق دانشیار

 
 *    شیمی استاد عضو هیأت ممیزه دکترسیدمهدي گالبی 4
 *    آموزش علوم استاد ت ممیزهعضو هیأ اسکندر فتحی آذردکتر  5
 *    ژنتیک استاد عضو هیأت ممیزه سیدابوالقاسم محمديدکتر  6
 *    زبان و ادبیات فارسی استاد عضو هیأت ممیزه دکتر رحمان مشتاق مهر 7
 *    فیزیک استاد عضو هیأت ممیزه دکتر فرهاد دارابی 8
 *    ریاضی اداست عضو هیأت ممیزه دکتر شهرام رضاپور 9
 *    ریاضی استاد عضو هیأت ممیزه االسالمی دکتر سیدمحمود شیخ 10
 *    روانشناسی استاد عضو هیأت ممیزه دکتر فخرالسادات قریشی راد 11
 *    فیزیک استاد عضو هیأت ممیزه کاظم جمشیدي قلعهدکتر  12
 *    ی گیاهیزیست شناس استاد عضو هیأت ممیزه نادر چاپارزاده دکتر  13
 *    شیمی تجزیه استاد عضو هیأت ممیزه  بیوك حبیبی آغجه اوبهدکتر  14
 *    بیولوژي مولکولی دانشیار // محمد احمدآباديدکتر  15
 *    مخابرات -مهندسی برق دانشیار // شهرام حسین زادهدکتر  16
 *  مهندسی عمران دانشیار // دکتر ارژنگ صادقی 17
 *  زبان و ادبیات عرب دانشیار // دکتر عبداالحد غیبی 18
 *  ادیان و عرفان دانشیار // دکتر سعید گراوند 19
 *  روانشناسی تربیتی دانشیار // دکتر جواد مصرآبادي 20
 *  مهندسی برق دانشیار // دکتر سجاد نجفی روادانق 21

 


