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 :محترم دانشگاه در سی امین سال تأسیس دانشگاه پیام رئیس

  بسمه تعالی
ا یملَمِ و  سطُرُونَن والْقَ

  

خداوند متعال و مهربان را شاکرم که توفیق همراهی و همکاري با نخبگان و فرهیختگان دانشگاهی و خدمت 
در مکان مقدس دانشگاه را براي حقیر عطا فرموده است. به یاري ایزد توانا و با وحدت، انسجام و همدلی در جهت 

به  یابیدست ایران اسالمی از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد. اعتالي علمی و فرهنگی دانشگاه و جامعه شریف و متعهد
 يمندرج در برنامه ها یاز اهداف اساس ،يو اقتصاد یبر رشد پرشتاب علم دیدر منطقه با تاک يو فناور یبرتر علم گاهیجا

هدف  نیبه ا یابیدست يمستمر برا یهمواره تالش جانیآذربا یمدن دیکالن کشور و سند چشم انداز است و دانشگاه شه
متخصص و  یانسان يروین تیخود در کنار ترب تیدهه فعال نیچهارمآغاز در  جانیاآذرب یمدن دیداشته است. دانشگاه شه

این دانشگاه بنا به اعالم مؤسسات معتبر رتبه بندي بین المللی، حائز حال که و  کند یحرکت م ینیکارآفر ریماهر، در مس
برتر نسل سوم و  يها تالش دارد در زمره دانشگاه ،نشگاه هاي داخلی و خارجی می باشدرتبه و جایگاه مطلوب در بین دا

با اجراي و  را خلق کند یبه ثروت اجتماع لیقابل تبد ییدانا تیو تثب جادیدر ا یتیچهارم قرار گرفته و نقش پراهم
فرین و کارآفرین به طی مسیر برنامه راهبردي در جهت تبدیل شدن به دانشگاه فن آ و در راستايسیاستهاي جدید 

  . پرفروغ تعیین شده خود می اندیشد
  

توسعه فناوري هاي الزم و بهبود بستر مناسب براي تحقیق و پژوهش و حمایت بی وقفه از پژوهشگران و 
فناوران، ارتقاي کیفیت آموزشی و جهت دهی پژوهش به سمت تحقیقات تقاضامحور براي تسهیل دسترسی به اقتصاد 

دانش بنیان با بهره مندي از پتانسیل هاي اساتید گرانقدر و دانشجویان مستعد از جمله برنامه هاي مدون و اولویت مقاوم 
اینجانب ضمن تقدیر بی پایان به سبب نقش بی بدیل رؤساي قبلی و همه مدیران در سطوح  .دار دانشگاه می باشد

کارمندان پرتالش، با اتکال به خداوند  قدر، دانشجویان ارجمند ومختلف در رشد و بالندگی دانشگاه، امیدوارم اساتید گران
بزرگ و احترام به اخالق و ارزش هاي واالي اسالمی در نیل به اهداف عالیه نظام مقدس جمهوري اسالمی در علم و 

   .فناوري موفق و مؤید باشند
                    

  حسن ولی زاده                  
                          30/10/98  

  
                    

  
  الف
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  محترم دانشگاه:  رئیسپیام 

هاي برتر دنیا از دستاوردهاي ي توسعه مراکز آموزشی و پژوهشی و به تبع آن دستیابی به تکنولوژ
ارزشمند نظام مقدس جمهوري اسالمی است. در این راستا دانشگاه شهید مدنی آذربایجان افتخار دارد که به 

غرب کشور در حال تربیت علمی جوانان کشور عزیزمان می باشد. ضمن  عنوان دومین دانشگاه بزرگ در شمال
گرامی داشت یاد و خاطره مدیران دلسوز و زحمتکش قبلی با افتخار نام خود را به عنوان خدمتگزار عرصه 

  تعلیم و تربیت، ثبت دفتر خاطرات این دانشگاه می نمایم.
پیشرفت همه جانبه این مجموعه علمی، با تقدیم سپاس به رؤساي محترم قبلی دانشگاه که در 

زحمات فراوانی را متقبل شده اند، امیدوارم روند توسعه دانشگاه با سرعت بیشتر ادامه داشته و در جهت 
مستندسازي مجموعه فعالیتهاي این مجموعه ارزشمند جهت ارائه به نسل هاي آتی اقدامات بیشتري صورت 

  گیرد.
  
  

  آرزوي توفیق الهی با              
  کتر حسن ولی زادهد

  1393مهر         
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 :دانشگاه قبلی محترم سرپرست سخن

یکی از دستاوردهاي بزرگ و ارزشمند نظام مقدس اسالمی توسعه مراکز علمی و دانشگاهی و به تبع 
به عنوان  هاي روز دنیاست. دانشگاه تربیت معلم آذربایجانهاي نوین علمی و دانشآن دستیابی به فناوري

هاي مهم علمی و پژوهشی و دومین دانشگاه بزرگ دولتی در شمالغرب مولود انقالب اسالمی و یکی از قطب
-شود که فداکاریهاي بسیاري را از ناحیه مدیران زحمتهاي خود میکشور در حالی وارد دهه سوم از فعالیت

هاي بسیار نومند با میوهرا به درختی ت کش و خدوم خود در بیست سال گذشته شاهد بوده و این نهال نوپا
اند. اینجانب ضمن تبدیل کرده» که همانا تربیت نسل جوان پویا و جویاي دانش و فرهنگ است«شیرین 

داشت یاد و خاطره همه سروران عزیزي که در بیست سال گذشته براي اعتالء نام و اهداف بلند دانشگاه گرامی
» آذربایجانتربیت معلّم دانشگاه « تم در کنار تالشگران عرصه علم و ادباند، بسیار مفتخر هسکوشش نموده

  نمایم.ـر پرافتخار خدمت به دانش و فرهنگ میرا قرین نام دوستان و ثبت دفت توفیق حضور یافته و نام خــود
 اند تشکر ودانم از همه عزیزانی که در گردآوري این مجموعه ارزشمند تالش نمودهبر خود الزم می

آذربایجان از آغاز تاکنون و مستندسازي تربیت معلّم نمایم و امیدوارم براي ثبت روند توسعه دانشگاه قدردانی 
  هاي آینده اقدامات بیشتري انجام گیرد.ها و انعکاس آن به نسلاین فعالیت

  
  

  دکتر میرجلیل اکرمی         
  روز بسیجمصادف با 89 پنجم آذر                                     

  

  
  
 ج
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  دانشگاه: قبلیمحترم  رئیس سخن
  

هاي هاي سفیدپوش سر در گریبان آسمان فرو برده سرچشمه گرفته و با عبور از درهها از قلهتمامی رودخانه
سرسبز و پرپیچ وخم، رو به دریاها روانند تا با این سیر، میل به تعالی و پیشرفت را به نمایش گذارند. صداي دلنشین 

اي که هاي نوشکفتههاي زیباي نوباوگان جویاي دانش است. غنچهکت آب در سرتاسر مسیر خویش، یادآور زمزمهحر
غواصی در اعماق علم و دانش و صید مرواریدهاي  چون جویباري پیوستن به دریاي دانشگاه را رؤیاي خود قرار داده و

و این خدمتگزاري به  ؛داننددگان پاك الهی میسفید اکتشاف و دانائی را برین هدف خدمتگزاري خویش به بن
  احدیت منّان است. خداجویان عاشق و بندگان الهی، چه مناسب براقی براي عروج به سمت یگانه معشوق هستی و

دانشگاه و دریا هردو پر از رمز، راز و گوهرهاي درخشان بوده و هردو نیازمند دریادالن و سکّانداران عالم  آري
روزي خود، کشتی علم سهمگین مشکالت، با فداکاري و ایثار شبانه ست که در مقابل امواج خروشان ووتوانمندي ا

  وسعادت را به ساحل انسانیت رهنمون باشند.
شائبه بیست ساله دریادالن و مجموعه حاضر، مختصر یادي است از همت واال و زحمات و خدمات بی

که پود جوانی خود را بر تار دانشگاه تنیدند تا فرش اعالي رنگارنگ تزکیه،  سکّانداران دانشگاه تربیت معلّم آذربایجان
گیري از روشنایی شمع تعلیم و تعلّم را بر زیر پاي صدها استاد و هزاران دانشجوي فرهیخته کنونی بگسترند تا با بهره

در اعماق جان خویش بکارند. به  وجودي این عزیزان، ورقهاي کتب معرفت را به نیکی خوانده و به فراست بذر معرفت را
  هاي شیرین وصل را در بهار زندگی برچینند.این امید که میوه

ي طیبه نژاد توانستیم شجرهآري به همت بلند جناب آقاي دکتر عبدالحسین فالحی و سرکار خانم قاسم
باشد که این برگ سبز،  یم؛ت سال گذشته را به تماشا بنشینپرطراوت و زنده مدیریت سطوح مختلف دانشگاه در بیس

کشان تشکّر از کلیه خادمان و زحمت مقبول طبع صاحب نظران افتد. این قلم را یاراي آن نیست که زبان به تمجید و
بگشاید، و نیک می داند که هزاران عندلیب خوش الحان در این گلزار عشق، نغمه ها سروده اند که در این کتیبه عشّاق 

تأویل  یست. این قلم را باور این است که اگر روزي سرخی گلبرگهاي الله هاي این بوستان تفسیر ونام و یادي از آنها ن
هاي پرآوازه زیادي چهره از پرده فراموشی به در آورده و بر شکوه صف طویل خادمان دانشگاه تربیت معلّم شوند، نام

  آذربایجان خواهند افزود. شمع خاموش یاد عزیزشان پرفروغ باد.
بازوي توانمند تمام عزیزان و سرورانی را که درکسوت نمایندگی  ب ناتوان این قلم به رسم ادب، دست وصاح

علمی، کارمند و... در طول بیست  هیئتشهرستانی، ائمه جمعه وجماعات،  مجلس شوراي اسالمی، مسئول استانی و
آذربایجان، خون دل خورده و زحمتی متحمل سال گذشته به خاطر رشد و  بالندگی سرو تنومند دانشگاه تربیت معلّم 

 1389ویژه شهید عزیز و گمنامی که در ایام فاطمیه بوسد و در محضر حضرت ربوبی و شهداي واالمقام بهاند، میشده
بندیم که با تمام وجود تالش کنیم که این دریاي است عهد و پیمان میي دانشگاه را با حضور خویش معطّر کردهصحنه
انداز بیست ساله، درهاي گرانبهایش انوار شاءاله در افق چشمز و راز را به اقیانوسی شکوهمند مبدل سازیم تا انپر رم
  ي پرثمر خود را برجهان و جهانیان بگستراند.کنندهخیره

  89 اردیبهشت دکترمحمد امین فرد،            
  

 د
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مه:مقد  
  

معلّم آذربایجان، شوراي محترم دانشگاه در جلسه مورخ در آستانه بیستمین سالگرد تأسیس دانشگاه تربیت 
این راستا در کنار تهیه چند مجموعه نظیر معرفی  تصویب نمود که مراسمی بدین مناسبت برگزار شود. در 20/7/88

علمی دانشگاه، مقرّر شد شناسه مدیران دانشگاه نیز تهیه شود که تدوین آن با  هیئتدانشگاه و شناسه اعضاي محترم 
  ارزیابی، محول شد. نظارت و گروهنظارت اینجانب به سرکار خانم قاسم نژاد، کارشناس محترم 

با همفکري هاي انجام شده، تالش شد تا این مجموعه بصورت هرچه کاملتر تهیه شود ولی وسعت کار، انجام 
کمیل دارد، تاخیر بیش از ي حاضر نیاز به تآن را در مدت محدودي که پیش رو بود مشکل می نمود. هرچند مجموعه

  .تقدیم می نماید 89این را روا ندانسته و ویرایش اول آن را در هفته گرامیداشت مقام معلّم سال 
اي از مدیرانی که در طول این بیست سال در به با تهیه این مجموعه سعی بر این شد تا با گردآوري شناسه

اند یادي شود. ساختار کلی شناسه بر اساس آخرین نمودار سازمانی ثمر رسیدن و شکوفائی این دانشگاه گامی برداشته 
شامل ریاست دانشگاه و چهار معاونت شامل معاونت آموزشی و  مدیریت دانشگاهمصوب وزارتخانه طراحی گردیده است. 

همچنین د. می باش تحصیالت تکمیلی، معاونت پژوهشی و فناوري، معاونت دانشجوئی و فرهنگی، ومعاونت اداري و مالی
انجمن هاي علمی، دانشگاه  و لهاي اسالمی دانشجویینهادهاي فرهنگی مانند دفتر نمایندگی مقام معظم رهبري، تشکّ

الزم به ذکر است که برخی از عناوین مدیران قبلی بر اسـاس نمـودار    را در انجام رسالت هاي خود یاري می نمایند.
ال در اولین نمودار سازمانی دانشگاه معاونت آموزشی و معاونت دانشجوئی سازمانی جدید ذکر گردیده است؛ به عنوان مث

ضمناً نموداري از بصورت ادغام شده هستند ولی در عمل بر اساس وظایف محوله، تفکیک مسئولیت و سمت شده بود. 
اد را نشان آورده شده است که نمائی از وضعیت گروههاي آموزشی درحال ایج ادامهکل گروههاي مصوب دانشگاه در 

  دایر آمده است. آموزشی می دهد؛ و در قسمت آخر شناسه اطالعات گروههاي
در اینجا بر خود الزم می دانم از تمامی مدیران محترم مخصوصاً از مدیران محترم سابق و باالخص رؤساي 

معاونت وزارت متبوع،  و با وجود مشغله هاي فراوان نظیر محترم قبلی دانشگاه که در خارج از دانشگاه حضور دارند
یا درکسوت بازنشستگی، نهایت همکاري را براي تدوین هر  گاه هنر اسالمی تبریز وـریاست دانشگاه زنجان، معاونت دانش

  سپاس قلبی خود را ابراز نمایم. چه دقیقتر این مجموعه به عمل آوردند تقدیر و
در نهایت از پیگیري، پشتکار، دقّت و خالقیت ي ریاست محترم دانشگاه و در خاتمه از راهنمائیهاي ارزنده

سرکار خانم قاسم نژاد و نیز تمامی عزیزانی که در واحدهاي مختلف دانشگاه در تهیه این مجموعه با ایشان همکاري 
  نمودند سپاسگزاري می گردد.

  1389  اردیبهشت   12                                           
  ادت استاد مطهريمصادف با سالگرد شه                 

  عبدالحسین فالحی                      
  
  
  
  ه
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 و

    تاریخچه دانشگاه:
در سال  دانشگاههاي بزرگ و جدید کشور است که مجوز تأسیس آنیکی از  آذربایجان شهید مدنیدانشگاه 

با  1368ال تهران از طرف وزارت فرهنگ وآموزش عالی صادر گردید و از ستربیت معلّم به عنوان شعبه دانشگاه  1367
یک ساختمان استیجاري در انتهاي  دانشجو در دو رشته ریاضی و ادبیات فارسی فعالیت آموزشی خود را در 74پذیرش 

با نام مستقل تربیت معلّم  از دانشگاه تربیت معلم تهران جدا شده و 30/4/69از تاریخ  و خیابان طالقانی تبریز آغاز نمود
با موافقت  20/5/80، فعالیتهاي خود را ادامه داد. این دانشگاه درتاریخ انی متخصصا هدف تربیت نیروي انسب تبریز و

شوراي  05/02/91مورخ  710در جلسه داد. تغییر نام  دانشگاه تربیت معلم آذربایجانتحقیقات وفناوري به ، وزارت علوم
 "دانشگاه شهید مدنی آذربایجان"به عالی انقالب فرهنگی موضوع تغییر نام دانشگاه مطرح شد و تغییر نام دانشگاه 

  مورد موافقت و تصویب شوراي عالی انقالب فرهنگی قرار گرفت. 
 نفر دانشجو در قالب پنج دانشکده و 10000احداث و تجهیز دانشگاه با ظرفیت  پس از مطالعات جامع، طرح

 1380ویب قرار گرفت. در تابستان مورد تصدکترا در سه فاز  کارشناسی ارشد و، رشته آموزشی در دوره کارشناسی 26
شد. پردیس اصلی دانشگاه در  منتقلپردیس اصلی خود در آذرشهر به دانشگاه از ساختمان استیجاري خود در تبریز 

 -81است و همزمان با آغاز سالتحصیلی مراغه واقع شده  -کیلومتري جاده تبریز 35هکتار در  1200زمینی به مساحت 
وقت علوم، تحقیقات و فناوري و سایر مسئوالن استان افتتاح و محترم ر مصطفی معین وزیر دکتآقاي با حضور   80

(خیابان دامپزشکی، خیابان  پردیس تبریز دانشگاه در کوي خطیب شمالیمورد بهره برداري قرار گرفت. ساختمان 
متر مربع،  6500یی در حدود متر مربع و زیربنا 9000با مساحتی بالغ بر در داخل شهر تبریز واقع است که  ورزش)

با اخذ موافقت وزارت  1392بوده و در اردیبهشت ماه سال این دانشگاه محل برگزاري دوره هاي آموزش مجازي و آزاد 
فعالیت هاي آموزشی و دوره هاي  علوم، تحقیقات و فناوري به عنوان پردیس تبریز، گام بلندي در جهت گسترش

سال از زمان تأسیس و با  30اینک با گذشت  دنی آذربایجان برداشته شده است.شهید مدانشگاه  تحصیالت تکمیلی
ادبیات و علوم انسانی،  فناوري اطالعات، دانشجو در رشته هاي مختلف علوم پایه، فنی مهندسی، 6000 بیش ازداشتن 

نشگاه شهید مدنی کارمند، دا 203علمی تمام وقت و  هیئتعضو  273و معارف اسالمی و کشاورزي، تعداد  تاهیال
آذربایجان یکی از دانشگاههاي بزرگ منطقه شمال غرب کشور محسوب می گردد و امید آن است که با جدیت و همت 

عرصه علم و فرهنگ ایران اسالمی بدرخشد و بسترهاي جدیدي  مضاعف، این دانشگاه نوپا بتواند همچون نگینی در
  ماید.براي فعالیت دانشجویان و دانش پژوهان فراهم ن

  

  جمع (نفر)  تعداد (نفر)  عنوان
علمی با مرتبه مربی هیئتاعضاي   14 

علمی با مرتبه استادیار هیئتاعضاي   273  150 
علمی با مرتبه دانشیار هیئتاعضاي   83 
علمی با مرتبه استاد هیئتاعضاي   26 

 4814 تعداد کل دانشجویان کارشناسی
 1334 تعداد کل دانشجویان کارشناسی ارشد  6483

 335 تعداد کل دانشجویان دکتري
  53714-161صندوق پستی:    5375171379مراغه ،  کدپستی:   -کیلومتري جاده تبریز35

  www.azaruniv.ac.irدانشگاه:    نشانی وبگاه
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  :مهدازدومقدمه اي بر ویرایش 

  

رئیسه  هیئتهمزمان با بیستمین سال تأسیس دانشگاه به پیشنهاد  1388ائیز سال پدر  "شناسه مدیران دانشگاه
 نماي کوچکی از زحمات کشیده شده در به ثمر رسیدن این درخت بارور را به نمایش بگذارد. دانشگاه شکل گرفت تا وقت محترم

ر صفحه اصلی وبگاه دانشگاه درج گردید و براي اولین بار د 1389این شناسه بعد از جمع آوري و تدوین در خرداد ماه سال 
  هم یادي شود. بصورت پستی براي اولین مدیران حوزه هاي مختلف دانشگاه نیز ارسال گردید تا از زحمات این عزیزان

  

جایگزین فایل ویرایش سوم در وبگاه دانشگاه  1390 خردادانجام یافته و در  1389ویرایش دوم این شناسه در پائیز 
 اجتماعی که شامل ایجاد معاونت جدید فرهنگی و ایجاد شدشد. در ویرایش سوم از لحاظ رده هاي مدیریتی تغییراتی  فایل قبلی

در ویرایش چهارم، دانشکده کشاورزي به جمع دانشکده هاي دانشگاه افزوده  .می باشد جوئیـو مستقل شدن مرکز مشاوره دانش
م شدند. نادانشکده کشاورزي و همچنین گروه آموزشی ریاضی کاربردي معرفی  جدید گروه هاي آموزشی در ویرایش پنجم  ه وشد

در ویرایش ششم شناسه،  .اطالعات و دانش شناسی تغییر یافتگروه آموزشی کتابداري و اطالع رسانی نیز به گروه آموزشی علم 
درت به پیاده سازي و اجراي سیستم آذربایجان مبا دانشگاه شهید مدنی، منظور بهبود مداوم عملکرد آموزشی و پژوهشیه ب

 و همکاري تالش، و با همت نمودسطح کیفیت و نظام مندکردن فعالیت ها و فرایندها  راستاي ارتقاء درمدیریت بهبود کیفیت 
 9001- 2008موفق به اخذ گواهی نامه ایزو دانشگاه  91و طی ماه ها کار فشرده و مداوم، سرانجام در اسفندماه  مدیران وکارکنان

مستمر فرایندها و افزایش سطح  در جهت بهبود ،بهره گیري از نظام مدیریت کیفیت شد تا با از مؤسسه توف اینترسرت آلمان
رضایتمندي دانشجویان و مراجعان با استفاده از ابزار هاي نوین مدیریتی گام بردارد. اخذ مجوز پردیس تبریز و همچنین اخذ 

سزائی داشته است. از ابتداي ه در ارتقاء کیفیت خدمات رسانی این دانشگاه نقش ب 9001گواهینامه تضمین کیفیت ایزو 
رشته کارشناسی ارشد و دو رشته دکتري، دور جدیدي از فعالیتهاي  5پردیس تبریز با پذیرش دانشجو در  92-93سالتحصیلی 

داشته و امکان تبادل دانش در سطح گسترده تري  علمی خود را در کشور آغاز نموده است که با فناوري هاي به روز دنیا همخوانی
   را فراهم می سازد.

گروه مهندسی شیمی با پذیرش دانشجو در این رشته ایجاد گردید. همچنین گروه تربیت بدنی به  94از مهرماه سال 
کارشناسی ، ارشناسیکدوره هاي ، مدیریت ظرفیت پذیرش آموزشی جهت گیري حوزه 95سال  ازگروه علوم ورزشی تغییر نام داد. 

ارشد و دکتري به منظور جلوگیري از ریزش پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی بر اساس برنامه ریزي دقیق، و اولویت 
درصد پذیرش دانشجوي  30تا  20و افزایش  هاو مورد نیاز جامعه در توسعه کمی رشته  ،کارآمد، دهی به رشته هاي پرطرفدار

تأسیس پژوهشکده سالمت روان، پژوهشکده سیستم هاي قدرت، راه اندازي مرکز رشد  .بوده استوم کارشناسی ارشد نوبت د
، جهت تجلیل و دهمدر ویرایش  می باشد. 96فناوري هاي دانشگاه و تأسیس گروه آموزشی حقوق از دیگر اقدامات مهم سال 

   جموعه اضافه گردید.پاسداشت اساتید بازنشست شده دانشگاه صفحه اي نیز با این عنوان به م
در راستاي گسترش تعامالت بین المللی و حضور در مجامع بین المللی و توجه به ارتقاي کیفی تولیدات علمی خود 

در رتبه بندي بین و ، اقدام به ثبت اطالعات و شرکت در نظام رتبه بندي تایمز نمود 1397در سال  ر این دانشگاهبراي اولین با
راساس رتبه بندي نیچر ب هاي جهان قرار گرفت. در جمع برترین دانشگاه دانشگاه برتر ایرانی 9جزء ولین بار براي ا المللی تایمز

در راستاي انجام و ه است و این مهم ده دانشگاه برتر ایران قرار گرفت ءجز 97در سال ایندکس، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
   .شده است ب اعتالي نام و جایگاه دانشگاه در مجامع علمی ملی و بین المللیانتشار فعالیت هاي پژوهشی با کیفیت باال موج

تا  در تالش استبا داشتن ظرفیت هاي علمی غنی، با تمام توان این دانشگاه اینک در اغاز دهه چهارم فعالیت خود، 
بتواند روند گسترش علم و فناوري و صنعت در استان آذربایجان شرقی و در کشور را برآورد سازد و فرصتهاي مختلفی را براي 

سال فعالیت ارزنده و تالشهاي اساتید و  30در طول  علمی، پژوهشی و شغلی ایجاد نماید و مفتخر است کهام فعالیتهاي انج
هاي مختلف وارد کار در عرصهبسیاري نیز دانشجو از این دانشگاه فارغ التحصیل شده و  20000 بیش ازمسئولین دانشگاه، تاکنون 

 ز  شده اند.و تحقیق و تدریس و فعالیت 
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  :اطالعات کلی دانشکده هاي دانشگاه
  

  1سال تأسیس  نام دانشکده
  24/04/1368  دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تأسیس با عنوان دانشکده علوم :   دانشکده علوم پایه
24/04/1368  

  دانشکده فنی و مهندسی

سال تأسیس  با عنوان دانشکده 
  24/04/1368تربیت دبیر فنی: 

تاریخ تصویب تغییر عنوان دانشکده: 
31/02/1384  

  28/08/1379  2و معارف اسالمی تهیاال دانشکده
دانشکده فناوري اطالعات و مهندسی 

  06/04/1383تاریخ موافقت اصولی:   کامپیوتر

  18/10/1389تاریخ موافقت اصولی:   دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
  24/12/1393تاریخ موافقت قطعی: 

  28/02/1392 تاریخ موافقت اصولی:  دانشکده کشاورزي

  14/02/1392  تبریز پردیس
  
  
  
  
  
  
 

 
 
  

 ح

                                                 
  سال تأسیس دانشکده ها بر اساس مجوز  دفتر گسترش و برنامه ریزي آموزش عالی می باشد.1
  با عنوان جدید بصورت مستقل به تصویب رسیده است. 1379این دانشکده قبالً زیرمجموعه دانشکده ادبیات و علوم انسانی بوده و از سال  2
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اطالعات رشته هاي تحصیلی دانشکده ادبیات و علوم انسانی  

  ردیف
مقطع 
  تحصیلی

  نام رشته  گروه
سال 
  ایجاد 
  (بار اول)

تاریخ موافقت 
  قطعی

سال اخذ 
  دانشجو

رشته 
  دایر

1- 1  

سی
شنا

کار
  

گروه 
زبان 

وادبیات 
  فارسی

    68  24/12/67  67  دبیري زبان و ادبیات فارسی
  *  75  13/03/77  75  زبان و ادبیات فارسی  2 -1
    -  24/03/73  -  زبان و ادبیات فارسی (ستاره دار)  3 -1
    -  07/11/81  -  زبان و ادبیات فارسی (نیمه حضوري)  4 -1
2- 1  

گروه 
زبان 

  انگلیسی

    69  08/01/69  69  دبیري زبان انگلیسی
  *  69  11/04/80  69  زبان و ادبیات انگلیسی  2 -2
    -  24/03/73  -  زبان انگلیسی (ستاره دار)  3 -2

  *  96  07/05/96  96  آموزش زبان انگلیسی  2-4

3- 1  
گروه 
زبان 

وادبیات 
  عربی

    73  23/03/73  73  دبیري زبان و ادبیات عربی

  *  75  13/03/77  75  زبان و ادبیات عربی (آزاد وستاره دار)  2 -3

    -  07/11/81  -  عربی (نیمه حضوري) زبان و ادبیات  3 -3

1-1  

شد
 ار

سی
شنا

کار
  

گروه 
  فارسی

  *  79  14/12/78  78  زبان و ادبیات فارسی

  *  97  -  97  ادبیات فارسی معاصر  1-2

2- 1  
گروه 
زبان 

  انگلیسی

  *  83  11/05/84  83  آموزش زبان انگلیسی

  *  87  06/03/88  86  زبان و ادبیات انگلیسی  2 -2

  *  92  -  91  می زبان انگلیسیمترج  3 -2

گروه   1 -3
  عربی

  *  87  06/03/88  86  زبان و ادبیات عربی

  *  92  -  91  مترجمی زبان عربی  2 -3

1-1  

  دکتري

گروه 
زبان 

وادبیات 
  فارسی

  *  83  25/01/86  83  زبان و ادبیات فارسی
  *  91  22/08/90  90  زبان و ادبیات فارسی (شبانه)  1-2

  *  92  -  92  نیادبیات عرفا  1-3
  *  92  -  92  ادبیات غنائی  1-4

2-1  
گروه 
  عربی

  *  94  08/09/93  -  زبان وادبیات عربی

  ط
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 پایهاطالعات رشته هاي تحصیلی دانشکده علوم  

  

  نام رشته  گروه  مقطع تحصیلی   ردیف
  سال ایجاد
  (بار اول)

تاریخ موافقت 
  قطعی

سال 
اخذ 
  دانشجو

رشته 
  دایر

1- 1  

سی
شنا

کار
  

ه گرو
ریاضی 
  محض

    68  03/02/68  68  دبیري ریاضی
    -  24/03/73  -  ریاضی محض(ستاره دار)  2 -1
    68  29/05/79  68  ریاضی محض  3 -1
    -  07/11/81  -  ریاضی محض (نیمه حضوري)  4 -1
    82  -  82  آموزش ریاضی (ناپیوسته)  5 -1
گروه   1 -2

ریاضی 
  کاربردي

    87  03/11/86  86  ریاضی کاربردي

  *  89  15/06/89  89  ریاضیات وکاربردها   2 -2

3- 1  

گروه 
  فیزیک

    -  25/07/72  -  دبیري فیزیک(ستاره دار)

    73  -  72  دبیري فیزیک  2 -3

  *  77  29/05/79  77  فیزیک  3 -3
    -  07/11/81  -  دبیري فیزیک (نیمه حضوري)  4 -3
  *  95  26/04/95  -  یـفیزیک مهندس  3-5
4- 1  

 گروه
  شیمی

  *  74  11/03/78  74  شیمی محض
    -  22/03/75  -  شیمی محض(ستاره دار)  2 -4
    -  -  81  )نیمه حضوريشیمی (  4-3
    85  -  85  دبیري شیمی  4 -4
  *  88  26/05/90  88  شیمی (مجازي)  5 -4
  *  91  19/12/91  91  شیمی کاربردي  6 -4
گروه   1 -5

زیست 
  شناسی

  *  84  26/05/90  83  زیست شناسی علوم گیاهی

  *  84  26/05/90  83  زیست شناسی علوم سلولی ومولکولی   2 -5

  
  
  ي
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پایهطالعات رشته هاي تحصیلی دانشکده علوم ادامه ا  

  نام رشته  گروه  مقطع تحصیلی  ردیف
سال ایجاد 

  (باراول)

تاریخ 
موافقت 
  قطعی

سال اخذ 
  دانشجو

رشته 
  دایر

1  

شد
 ار

سی
شنا

کار
  

گروه 
 ریاضی
  محض

  *  82  24/11/86  82  یاضی محضر

2  
گروه 
  ریاضی
  کاربردي

  *  86  06/03/88  85  با پنج گرایش ریاضی کاربردي

3  
گروه 
  79  11/01/80  79  فیزیک  فیزیک

*  

4- 1  
  گروه شیمی

، تجزیه، معدنی، آلیبا گرایشهاي  شیمی
  *  79  11/01/94  79  شیمی فیزیک

  *  89  26/05/90  88  فیتوشیمی  2 -4

  *  94  -  94  ی کاربرديشیم  4-3
5- 1  

گروه زیست 
  شناسی

  *  84  24/11/86  83  علوم سلولی ومولکولی-زیست شناسی

5-2  
فیزیولوژي -زیست شناسی علوم گیاهی

  گیاهی 
86  06/03/88  87  *  

  *  91  19/12/91  19/01/91  سلولی تکوینی-زیست شناسی علوم گیاهی  3 -5
  *  97  10/09/96  -  بیوشیمی  4 -5

1- 1  

ري
دکت

  

گروه 
 ریاضی
  محض

  *  85  06/03/88  85  آنالیز -ریاضی
  *  91  19/12/91  22/8/90  ریاضی (شبانه)  2 -1
  *  88  26/05/90  87  ریاضی محض  3 -1
گروه   1 -2

  ریاضی
  کاربردي

  *  90  26/05/90  89  تحقیق در عملیات -ریاضی کاربردي
  *  90  26/05/90  -  آنالیز عددي -ریاضی  

    91  -  20/01/91  پژوهش محور -اضی کاربرديری  2 -2
گروه   1 -3

  فیزیک
  *  88  18/06/89  86  فیزیک

  *  91  19/12/91  22/8/90  فیزیک (شبانه)  2 -3
4- 1  

  گروه شیمی

  *  86  24/11/86  84  شیمی (تجزیه، معدنی، شیمی فیزیک)
  *  90  -  90  شیمی آلی  2 -4
  *  91  19/12/91  22/8/90  شیمی (شبانه)  3 -4
  *  91  -  91  پژوهش محور -شیمی آلی  4 -4

گروه زیست   5-1
  شناسی

  99  درشرف تصویب  فیزیولوژي گیاهی
  

ك



سه مدیران دانشگاه                  شهید مدنی آذربایجان شنا
  

 مهندسیو فنی اطالعات رشته هاي تحصیلی دانشکده  
  

  
  نام رشته  گروه  مقطع تحصیلی  ردیف

سال ایجاد 
  (باراول)

تاریخ موافقت 
  قطعی

سال اخذ 
  دانشجو

رشته 
  دایر

1- 1  

اس
شن

کار
  ی

گروه 
مهندسی 

  عمران

    -  26/10/72  -  تربیت دبیر فنی عمران(ستاره دار)
    73  13/03/77  -  تربیت دبیر فنی عمران  2 -1
    77  14/12/78  77  عمران (منسوخ) -مهندسی عمران  3 -1
    80  -  12/04/80  تربیت دبیر فنی ساختمان(ناپیوسته)  4 -1

گزین تربیت جای(  86  تربیت دبیر فنی ساختمان  5 -1
    86  دبیر فنی عمران)

(جایگزین   89  مهندسی عمران  6 -1
  *  89  عمران)-عمران

2- 1  
گروه مهندسی 

  برق

  *  79  14/12/78  78  مهندسی برق
    80  -  12/04/80  تربیت دبیر فنی قدرت (ناپیوسته)  2 -2
    86  -  86  الکترونیک -تربیت دبیر فنی برق  3 -2
    86  -  80  قدرت -برق تربیت دبیر فنی  4 -2
گروه مهندسی   1 -3

  مکانیک
    86  17/06/89  85  حرارت وسیاالت (منسوخ) -مهندسی مکانیک

  *  89  -  -  مهندسی مکانیک (جایگزین)  2 -3

گروه مهندسی   4
  مواد

  *  93  26/12/92  -  مهندسی متالوژي و مواد

گروه مهندسی   5
  شیمی

  *  94  01/08/95  94  مهندسی شیمی

1- 1  
ک

شد
 ار

سی
شنا

ار
  

  گروه عمران

  *  84  24/11/86  84  سازه -مهندسی عمران
  *  91  05/05/92  19/09/91  زلزله -مهندسی عمران  2 -1
  *  91  05/05/92  19/09/91  خاك و پی(ژئوتکنیک) -مهندسی عمران  3 -1
  *  95  19/05/95  -  آب-مهندسی عمران  1-4
2- 1  

گروه 
مهندسی 

  برق

  *  85  24/11/86  85  اي قدرتسیستم ه -مهندسی برق
  *  92  -  92  مدارهاي مجتمع الکترونیک -مهندسی برق  2-2

2-3  
الکترونیک قدرت و  -مهندسی برق

  *  92  -  08/03/92  ماشین هاي الکتریکی 

  *  93  15/06/93  -  مخابرات سیستم -مهندسی برق  2-4
  *  95  15/06/93  -  مخابرات میدان -مهندسی برق  2-5
3-1  

  وه مکانیکگر
  *  98  03/09/98  -  طراحی کاربردي-مهندسی مکانیک

  *  91  05/05/92  91  تبدیل انرژي -مهندسی مکانیک  3-2

گروه مهندسی   4-1
  مواد

    99  در شرف تصویب  مهندسی متالوژي و مواد

  *  91  24/04/92  17/03/91  مهندسی برق  گروه برق  دکتري  1

  ل



سه مدیران دانشگاه                  شهید مدنی آذربایجان شنا
 یمالاس معارفو  تهیالااطالعات رشته هاي تحصیلی دانشکده  

  
  

  نام رشته  گروه  مقطع تحصیلی  ردیف
سال ایجاد 
  (بار اول)

تاریخ 
موافقت 
  قطعی

سال 
اخذ 

  دانشجو 

رشته 
  دایر

1- 1  

سی
شنا

کار
  

گروه 
  فلسفه

    69  06/01/69  69  ومعارف اسالمی (منسوخ) تهیادبیري ال

1- 2  
فلسفه وحکمت اسالمی  -ومعارف اسالمی تهیاال

 )تهیایري ال(جایگزین دب
-  29/06/79  70  *  

    -  13/03/77  -  فلسفه وکالم اسالمی (نیمه حضوري)  3 -1
    -  26/04/78  - فلسفه وکالم اسالمی (ستاره دار)  4 -1

  *  76  29/06/79  75  ادیان وعرفان -ومعارف اسالمی تهیاال  گروه ادیان  2
3- 1  

گروه علوم 
  قرآن

    73  31/01/73  73 تربیت معلم قرآن مجید
    82  -  82  آموزش دینی و عربی (ناپیوسته)  2 -3
  *  83  01/06/83  83 علوم قرآن وحدیث -ومعارف اسالمی تهیاال  3 -3
 گروه فقه  1 -4

  وحقوق
  *  84  28/03/84  - فقه و حقوق اسالمی -ومعارف اسالمی  تهیاال

  *  92  -  92  حقوق  2 -4

5  

گروه تاریخ 
 تمدن و

  ملل
  اسالمی

 ملل تاریخ فرهنگ و تمدن -ومعارف اسالمی تهیاال
  اسالمی

86  -  86  *  

1-1  

شد
 ار

سی
شنا

کار
  

گروه 
  فلسفه

  *  88  26/05/90  87  فلسفه وکالم اسالمی -ومعارف اسالمی  تهیاال
  *  93  08/04/93  -  کالم اسالمی  1-2
  *  96  01/12/95  -  فلسفه دین  1-3

  *  80  21/05/80  80  وعرفان ادیان -ومعارف اسالمی  تهیاال  گروه ادیان  2
گروه علوم   3-1

  قرآن
  *  87  06/03/88  87  علوم قرآن و حدیث -الهیات ومعارف اسالمی 

    98  19/12/97  -  تفسیر قرآن مجید  3-2

 گروه فقه  4
  وحقوق

  *  83  24/08/85  82  فقه ومبانی حقوق اسالمی - ومعارف اسالمی تهیاال

  دکتري  1
گروه 
  *  91  20/02/91  91  اسالمیفلسفه و کالم   فلسفه

  
م



سه مدیران دانشگاه                  شهید مدنی آذربایجان شنا
  

 فناوري اطالعات و مهندسی کامپیوتراطالعات رشته هاي تحصیلی دانشکده  
  

  نام رشته  مقطع تحصیلی  ردیف
سال ایجاد 

  )(بار اول
تاریخ موافقت 

  قطعی
سال اخذ 
  دانشجو

  رشته دایر

1- 1  

  کارشناسی

    84  31/06/86  84  مهندسی فناوري اطالعات
  *  IT(  97  -  97یوتر (مهندسی کامپ  1-2

  *  94  30/11/93  -  نرم افزار-مهندسی کامپیوتر  1-3
  *  94  09/05/94  -  علوم کامپیوتر  1-4
  *  88  -  01/06/88  مهندسی فناوري اطالعات (مجازي)  1-5

1  

  کارشناسی ارشد

 -)91(از سال  مهندسی فناوري اطالعات
  )97(از سال مدیریت سیستم هاي اطالعاتی

19/09/91  05/05/92  91  *  

  *  98  19/12/97  -  نرم افزار -مهندسی کامپیوتر  2

    99  03/09/98  -  رباتیکز و هوش مصنوعی-مهندسی کامپیوتر  3

  
 یروانشناسو  علوم تربیتیاطالعات رشته هاي تحصیلی دانشکده  

  

سال ایجاد   نام رشته  گروه  مقطع تحصیلی  ردیف
  (باراول)

تاریخ موافقت 
  قطعی

سال اخذ 
  جودانش

رشته 
  دایر

1  
سی

شنا
کار

  
گروه مطالعات 

  *  76  11/03/78  76  3مطالعات خانواده  خانواده

  *  84  10/03/94  83  روانشناسی  گروه روانشناسی  2
3- 1  

  علوم ورزشیگروه 

    80  12/04/80  80  ناپیوسته -تربیت بدنی و علوم ورزشی
    82  08/07/82  82  تربیت بدنی و علوم ورزشی  2 -3
  *  83  23/05/84  83  فیزیولوژي-ربیت بدنی و علوم ورزشیت  3 -3
    85  -  85  تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی  4 -3
  *  89  26/05/90  88  مدیریت ورزشی-تربیت بدنی و علوم ورزشی  5 -3
  *  90  26/05/90  88  رفتار حرکتی-تربیت بدنی و علوم ورزشی  6 -3

گروه علم اطالعات   4
  یودانش شناس

  علم اطالعات و دانش شناسی
  (کتابداري و اطالع رسانی)

83  15/05/84  84  *  

  *  88  26/05/90  87  مدیریت و برنامه ریزي آموزشی  تربیتی علومگروه   5

ن

                                                 
  وه به صورت زیرمجموعه دانشکده ادبیات وعلوم انسانی فعالیت می نموده است.قبالً این گر3



سه مدیران دانشگاه                  شهید مدنی آذربایجان شنا
  

یروانشناسو  علوم تربیتیطالعات رشته هاي تحصیلی دانشکده دامه اا  
  نام رشته  گروه  مقطع تحصیلی  ردیف

سال ایجاد 
  (باراول)

یخ موافقت تار
  قطعی

سال اخذ 
  دانشجو

رشته 
  دایر

1-1  

شد
 ار

سی
شنا

کار
  

  *  94  10/11/93  -  گرایش زن وخانواده -مطالعات زنان  گروه مطالعات خانواده
2- 1  

  گروه روانشناسی

  *  87  06/03/88  87  روانشناسی
  *  92  -  17/10/91  علوم شناختی  2 -2
  *  94  -  93  روانشناسی کودکان استثنائی  2-3
3-1  

  علوم ورزشیگروه 

  *  92  -  20/05/92  فیزیولوژي فعالیت بدنی وتندرستی
  *  94  08/09/93  -  يکاربرد فیزیولوژي ورزشی  3-2
  *  98  11/09/97  -  مدیریت راهبردي -مدیریت ورزشی  3-3

گروه علم اطالعات   4
  *  96  25/10/95  -  علم اطالعات و دانش شناسی  ودانش شناسی

5- 1  

  تربیتی ومعلگروه 

  *  88  26/05/90  87  روانشناسی تربیتی
  *  88  26/05/90  87  تحقیقات آموزشی  2 -5
  *  93  -  12/08/92  مدیریت آموزشی  5-3
  *  92  -  06/03/92  مدیریت و برنامه ریزي آموزش عالی  4 -5
  *  92  -  23/12/91  برنامه ریزي درسی  5 -5
  *  91  -  06/06/91  آموزش و بهسازي منابع انسانی  6 -5

1  
  دکتري

  *  92  -  09/04/92  روانشناسی تربیتی  تربیتی علومگروه 

    99  درشرف تصویب  روانشناسی  گروه روانشناسی  2
  
  
  
 

س



سه مدیران دانشگاه                  شهید مدنی آذربایجان شنا
  

 کشاورزياطالعات رشته هاي تحصیلی دانشکده  

  نام رشته  گروه  مقطع تحصیلی  ردیف
سال ایجاد 

  (باراول)
تاریخ موافقت 

  قطعی
سال اخذ 
  دانشجو

رشته 
  دایر

1- 1  

سی
شنا

کار
  

گروه 
  گیاهپزشکی

  *  87  22/04/89  86  گیاهپزشکی-مهندسی کشاورزي

1- 2  
امور زراعی وباغی (تکنولوژي 

  کاردانی -گیاهپزشکی)
83  26/06/85  83    

تکنولوژي -مهندسی کشاورزي  3 -1
  )ناپیوستهگیاهپزشکی (

88  26/05/90  88    

گروه   2
  *  91  09/11/91  01/03/90  یک گیاهیتولید و ژنتمهندسی   بیوتکنولوژي

 گروه زراعت  3-1
و اصالح 

  نباتات

  *  97  -  -  علوم و مهندسی باغبانی

  *  91  -  08/03/91  گیاهان داروئی و معطر -مهندسی تولیدات گیاهی  3-2

1- 1  

شد
 ار

سی
شنا

کار
  

گروه 
  گیاهپزشکی

  *  90  09/11/91  20/01/90  بیماري شناسی گیاهی-مهندسی کشاورزي

  *  90  09/11/91  28/01/90  حشره شناسی-مهندسی کشاورزي  2 -1

گروه   2
  *  88  26/05/90  23/03/88  بیوتکنولوژي -مهندسی کشاورزي  بیوتکنولوژي

3-1  
  گروه زراعت
و اصالح 

  نباتات

  *  97  29/11/96  -  گیاهان داروئی-علوم و مهندسی باغبانی

  *  97  25/10/96  -  گیاهان زراعی اکولوژي -اگروتکنولوژي  3-2

  *  97  25/10/96  -  گیاهان زراعی فیزیولوژي -اگروتکنولوژي  3-3

    90  09/11/91  20/01/90  زراعت-مهندسی کشاورزي  3-4

1  

ي
کتر

د
  

گروه 
  *  95  08/11/94  94  حشره شناسی کشاورزي  گیاهپزشکی

گروه   2
  *  96  22/08/95  -  بیوتکنولوژي کشاورزي  بیوتکنولوژي

  
  
ع



سه مدیران دانشگاه                  شهید مدنی آذربایجان شنا
پردیس تبریزه هاي تحصیلی اطالعات رشت  

  

  نام رشته  مقطع تحصیلی  ردیف
سال ایجاد 

  (باراول)
تاریخ موافقت 

  قطعی
سال اخذ 
  دانشجو

رشته 
  دایر

1  

شد
 ار

سی
شنا

کار
  

    92  -  92  فیزیک نظري
    92  -  92  شیمی تجزیه  2

    92  -  92  ریاضی کاربردي  3
    92  -  92  سازه-مهندسی عمران  4
    92  -  92  قدرت-مهندسی برق  5

1  
  دکتري

  *  92  -  92  مولکولی-فیزیک اتمی
  *  92  -  92  شیمی تجزیه  2

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ف



سه مدیران دانشگاه                  شهید مدنی آذربایجان شنا
  

  

  98-99آماردانشجویان شاغل به تحصیل در نیمسال اول سال تحصیلی 

  به تفکیک دانشکده ها

  
ص



سه مدیران دانشگاه                  شهید مدنی آذربایجان شنا
  

  استادي: مرتبهعلمی دانشگاه با  هیئتاعضاي  مشخصات

  
١ق  

 

 
 
} 

  
  
  

  دکتر رحمان مشتاق مهر
  استاد گروه ادبیات فارسی

17/5/90تاریخ ارتقا:   

 
 
 
 
 
 
 
  دکترسیدمحمود شیخ االسالمی
  استاد گروه ریاضی محض

  18/4/90تاریخ ارتقا : 

 
 
 
 
 
 
 

  دکتر فرهاد دارابی
  استاد گروه فیزیک

 11/4/90تاریخ ارتقا :

  
  
  
  

  
  
  

  دکتر شهرام رضاپور*1
  محض استاد گروه ریاضی

  2/11/89: تاریخ ارتقا 
 
 
 
 
 
 
 

  دکتر محمد جهانشاهی
  استاد گروه ریاضی محض

 29/7/92تاریخ ارتقا : 

 
 
 
  
  
  

  دکتر حبیب رزمی
  استاد گروه شیمی

 1/7/92تاریخ ارتقا : 

 
 
 
 
 
 
 

  دکتر ناصر علیزاده خیاط
  استاد گروه ادبیات فارسی

 14/5/92تاریخ ارتقا :

 
 
  
  
{ 

 
  دهزا دکتر حسن ولی

  استاد گروه شیمی
 1/11/91تاریخ ارتقا : 

 
 
 
 
 
 

  کاظم جمشیدي قلعهدکتر 
  فیزیکگروه  استاد

1/10/94تاریخ ارتقا :   

 
 
 
 
 
 
 

  ذوالفقار رضوانیدکتر 
  شیمیگروه  استاد

 17/8/94تاریخ ارتقا: 

  
  
  
  

  
  

  حسین عبدالمحمدزادهدکتر 
  شیمیگروه  استاد

 1/7/94تاریخ ارتقا : 

  
  
  
  
  
  

  فخرالسادات قریشی راددکتر 
  استاد گروه روانشناسی

 24/12/92تاریخ ارتقا : 
  

  رضاپور:شهرام سوابق علمی درخشان آقاي دکتر  *1
  علمی ارتقاء یافته به مرتبه استادي هیئتاولین عضو   -
  2016در سال  قرار گرفتن در زمره یک درصد برتر دانشمندان و نخبگان علمی جهان -
  24/07/95مند برتر کشور با اعالم رسمی وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوري در مورخه نفر دانش  6جزء  -
  2017سال   تأثیرگذارترین دانشمندان در پیشرفت علوم و جهان 2017پژوهشگران پر استناد لیست در زمره   -



سه مدیران دانشگاه                  شهید مدنی آذربایجان شنا
 

  استادي: مرتبهعلمی دانشگاه با  هیئتاعضاي  ادامه مشخصات

 

٢ق  

 
 
 
 
 
 

  می اسفنگرهعلی عجدکتر 
  مهندسی برقگروه  استاد

28/11/94تاریخ ارتقا :   

 
 
 
 
 
 

  دکتر مؤید حسینی صدر
  شیمیگروه  استاد

19/10/94: تاریخ ارتقا   

  
  
  
  
  

  بیوك حبیبیدکتر 
  شیمیگروه  استاد

  7/10/94تاریخ ارتقا : 

  
  
  
  
  
  

  

  بنائیرضا دکتر محمد
  مهندسی برقگروه  استاد

 5/10/94 تاریخ ارتقا :
 
 
 
  
  
  

  مهکام مهرداددکتر 
  شیمیگروه  استاد

  01/09/95 تاریخ ارتقا :

 
 
 
 
 
 
 

  جواد مصرآباديدکتر 
  علوم تربیتیگروه  استاد

 28/06/95 تاریخ ارتقا :

  
  
  
  
  

  گلی احمددکتر 
  ادبیات فارسیگروه  استاد

  7/6/95 تاریخ ارتقا :

  
  
  
  
  
  

  نادر چاپارزادهدکتر 
  زیست شناسیگروه  استاد

  27/11/94ارتقا :  تاریخ
  

  
  
  
  

  بهروز خیرفامدکتر 
  استاد گروه ریاضی کاربردي

  03/06/97تاریخ ارتقا : 

 
 
 
  
 
  

  معصومه باقريدکتر 
  گروه شیمی استاد

 30/9/95تاریخ ارتقا : 

  
  
  
  

  

  
  عادله مشتقی زنوزدکتر 

  شیمیگروه  استاد
 20/09/95تاریخ ارتقا :

 
 
 
 
 
 

  عادل رضائی اقدمدکتر 
  فیزیکه گرو استاد

14/09/95 تاریخ ارتقا :  

    
 
  
  
  
 

  ناصر آقازادهدکتر 
  کاربرديگروه ریاضی  استاد

  16/11/96تاریخ ارتقا : 

 
 
 
 
 

  علیرضا غفاري حدیقهدکتر 
  کاربرديریاضی گروه  استاد

14/09/96تاریخ ارتقا :   



سه مدیران دانشگاه                  شهید مدنی آذربایجان شنا
:دانشیاري مرتبهعلمی دانشگاه با  هیئتاعضاي  مشخصات  

  
  
  
  
  
  

  االحد غیبیعبددکتر 
  عربیگروه  دانشیار

 29/3/92تاریخ ارتقا : 

 
 
 
 
 
 

  حیدر قلیزادهدکتر 
  فارسی گروه دانشیار

 22/08/91تاریخ ارتقا : 

 
 
  
  
 
 

  مهین حاجی زادهدکتر 
  عربیگروه  دانشیار

  30/3/91تاریخ ارتقا : 

 
 
 
 
 
 
 

  محمد قلعه اسديدکتر 
  گروه شیمی دانشیار

 25/7/86تاریخ ارتقا : 

  
  
  
  
  
  

  منصورایمانپوردکتر 
  فلسفهگروه  دانشیار

  17/7/86تاریخ ارتقا: 
 

 
 
 
 
 

  بهرام بهیندکتر 
  زبان انگلیسیگروه  دانشیار

  10/11/92تاریخ ارتقا : 

 
 
 
 
 
 

  آرش فیروزنیادکتر 
  فیزیکگروه  دانشیار

2/10/92تاریخ ارتقا :   

  
  
  
  
  

  

  علیرضا تاري نژاددکتر 
  دانشیار گروه بیوتکنولوژي

  14/5/92تاریخ ارتقا : 

  
  
  
  
  
  

  دکتر صمد عبدالهی عابد
  علوم قرآنگروه  دانشیار

 23/4/92تاریخ ارتقا : 

 
 
 
 
 

  
 

  شهرام حسین زادهدکتر 
  مهندسی برقگروه  دانشیار

 1/4/92تاریخ ارتقا : 
 
 
 
  
  

 

 
  محمد امین فرددکتر  

  فقه و حقوقگروه  دانشیار
04/09/93تاریخ ارتقا :   

  
  
  
  
  

  جابر جهان بینر دکت 
  شیمیگروه  دانشیار

22/07/93تاریخ ارتقا :   

 
 
 
 
 
 

  حسن یعقوبیدکتر 
  روانشناسیگروه  دانشیار

  16/4/93تاریخ ارتقا : 

 
 
 
 

 
 

  موسی پیريدکتر 
  دانشیار گروه علوم تربیتی

10/12/92تاریخ ارتقا :   

 
 
 
 
 
 

  علی مهروردکتر 
  دانشیار گروه گیاه پزشکی

14/11/92تاریخ ارتقا :   

 
 
 
 
  
 
 

  مسعود سیداحمدیاندکتر  
  شیمیگروه  دانشیار

23/02/94تاریخ ارتقا :   

 
 
 
 
 
 

  بشیر مجاوريدکتر 
  فیزیکگروه  دانشیار

20/02/94تاریخ ارتقا :   

  
  
  
  
  
  

  رقیه صادقی نیريدکتر 
  قرآنگروه  دانشیار

 09/02/94تاریخ ارتقا : 

  
  
  
  
  

  سجاد نجفی دکتر 
  برقی دانشیار گروه مهندس

  17/12/93تاریخ ارتقا : 

  
  
  
  
  
  

  سعید گراونددکتر 
  دانشیار گروه ادیان و عرفان

  28/10/93تاریخ ارتقا : 

١ر  



سه مدیران دانشگاه                  شهید مدنی آذربایجان شنا
 

  :مرتبه دانشیاريعلمی دانشگاه با  هیئتاعضاي  مشخصاتادامه 
 
 
 
  

 

  
 

  مقصود پژوهندهدکتر  
  دانشیار گروه بیوتکنولوژي

 07/06/94تاریخ ارتقا : 

 
 
 
 
 
 

  منیره صدقیدکتر 
  محضگروه ریاضی دانشیار 

 17/05/94تاریخ ارتقا : 

 
 
 
 
 
 

  رحیم یوسفیدکتر 
  روانشناسیگروه  دانشیار

 13/05/94تاریخ ارتقا : 

  
  
  
  
  
  

  محمد احمدآباديدکتر 
  گروه بیوتکنولوژي دانشیار

 06/05/94تاریخ ارتقا : 

  
  
  
  
  
  

  دکتر قربانعلی حقیقت دوست
  محض دانشیار گروه ریاضی

  25/03/94تاریخ ارتقا : 

 
 
  
  
  
  
 

  دکتر علیرضا راستکار
  روه فیزیکدانشیار گ

  25/11/94تاریخ ارتقا : 

  
  
  
  
  
  

  دکتر جعفر امجدي
  دانشیار ریاضی محض

  18/11/94تاریخ ارتقا : 

  
  
  
  
  
  

  دکتر اسماعیل عابدي
  دانشیار گروه ریاضی محض

  17/10/94تاریخ ارتقا : 

  
  

  
  
  
  

  اکبر شیرزاد دکتر 
  دانشیار گروه گیاهپزشکی

  08/09/94تاریخ ارتقا : 

 
 

  
  
  
  

  د فرج زادهداوودکتر 
  دانشیار گروه زیست شناسی

 31/06/94تاریخ ارتقا : 
  
  
  
  
  
  

  دکتر میریوسف هاشمی
  دانشیار گروه مکانیک

 30/03/95تاریخ ارتقا : 

 
 
  
 
 
 

  دکتر وحید بهجت
  دانشیار گروه برق

 19/12/94تاریخ ارتقا : 

 
 
 
 
 
 

  دکتر جعفر پورمحمود
  دانشیار ریاضی کاربردي

 28/11/94تاریخ ارتقا : 

 
 
 
 
 
 

  دکتر محمد پاژنگ
  دانشیار گروه زیست شناسی

 27/11/94تاریخ ارتقا : 

 
 
 
 
 
 

  دکتر فاطمه محمودي
  دانشیار گروه زیست شناسی

 27/11/94تاریخ ارتقا : 

  
  
  
  
  
  

  دکتر پیمان یارمحمدزاده
  دانشیار گروه علوم تربیتی

  25/08/95تاریخ ارتقا: 

  
  
  
  
  
  

  دکتر حکیمه محمدپور
  ار گروه فیزیکدانشی

  27/07/95تاریخ ارتقا : 

  
  
  
  
  
  

  دکتر عزت اله احمدي
  دانشیار گروه روانشناسی

  05/07/95تاریخ ارتقا : 

 
 
 
 
 
 

  دکتر حسین سلطانی جیقه 
  دانشیار گروه عمران

 31/06/95تاریخ ارتقا : 

  
 
 
 
 
 

  دکتر ابوالفضل قاسم زاده
  دانشیار گروه علوم تربیتی

 01/06/95تاریخ ارتقا : 

٢ر  



سه مدیران دانشگاه                  شهید مدنی آذربایجان شنا
 :مرتبه دانشیاريعلمی دانشگاه با  هیئتاعضاي  مشخصاتادامه 

 
 
 
 
 
 

  دکتر رضا عبدي
  دانشیار گروه روانشناسی

 27/08/96تاریخ ارتقا: 

 
 
 
 
 
 

  دکتر رامین حبیبی
  دانشیار گروه علوم تربیتی

 06/03/96تاریخ ارتقا: 

 
 
 
 
 
 

  دکتر اسفندیار فیضی
  فیزیکدانشیار گروه 

 30/09/95تاریخ ارتقا: 

  
  
  
  
  

  

  دکتر محمد عطازاده
  دانشیار گروه فیزیک

  20/09/95تاریخ ارتقا : 

  
  
  
  
  
  

  دکتر یوسف یاوري
  دانشیار گروه علوم ورزشی

  28/09/95تاریخ ارتقا : 

  
  
  
  
  
  

  دکتر رضا غرائی 
  دانشیار گروه مکانیک

  14/12/96رتقا: تاریخ ا

  
  
  
  
  
  

  دکتر ابوالفضل فرید
  دانشیار گروه علوم تربیتی

  15/11/96: تاریخ ارتقا

  دکتر حمید محمدي 
  دانشیار گروه زراعت

  14/11/96: اتاریخ ارتق

  
  
  
  
  
  

  دکتر علیرضا امانی قدیم 
  دانشیار گروه شیمی

  08/11/96تاریخ ارتقا: 

  
  
  
  
  
  

  دکتر غالمرضا چلبیانلو
  روه روانشناسیدانشیار گ

  30/10/96تاریخ ارتقا: 
 

 
 
 
 
 

  بهزاد سلطانیدکتر 
  شیمیدانشیار گروه 

 1/3/97تاریخ ارتقا: 

 
 
 
 
 
 

  عسگرعلی بویردکتر 
  ITدانشیار گروه 

 22/1/97تاریخ ارتقا: 

 
 
  
  
  
  

  دکتر نوید تقی زادگان
  دانشیار گروه برق

 19/1/97تاریخ ارتقا: 

 
 
  
 
 
 

   قربانیان بهلولدکتر 
  دانشیار گروه علوم ورزشی

 14/1/97تاریخ ارتقا: 

 
  
 
 
 
 

  کریم آزالی دکتر 
  دانشیار گروه علوم ورزشی

 14/12/96تاریخ ارتقا: 
  

  
  
  
  
  

  مجتبی رنجبردکتر 
  ریاضیدانشیار گروه 

  27/4/97تاریخ ارتقا: 

  
  
  
  
  
  

  دکتر امیرحسین مصفا
  دانشیار گروه مکانیک

  10/4/97تاریخ ارتقا: 

  
  
  
  
  
  

  ناصر عیوضیان تر دک
  دانشیار گروه گیاهپزشکی

  28/3/97تاریخ ارتقا: 

 
 
 
 
 
 

  محمدرضا ساویزدکتر 
  مکانیکدانشیار گروه 
 13/3/97تاریخ ارتقا: 

 
 
 
 
 
 

  علی خانیدکتر 
  ریاضیدانشیار گروه 
 9/3/97تاریخ ارتقا: 

٣ر  



سه مدیران دانشگاه                  شهید مدنی آذربایجان شنا
 

  :مرتبه دانشیاريعلمی دانشگاه با  هیئتاعضاي  ادامه مشخصات

  ۴ر
  

 
 
 
 
  
 
 

  بهروز قربانزادهدکتر 
  علوم ورزشیدانشیار گروه 
  28/7/97: تاریخ ارتقا

 
 
 
 
 
 
 

  بهزاد  اویشندکتر 
  مهندسی مواددانشیار گروه 

 25/7/97تاریخ ارتقا: 

 
 
 
 
 
 
 

  سیروس اسدیاندکتر 
  علوم تربیتیگروه دانشیار 

 21/7/97تاریخ ارتقا: 

 
 
 
 
 
 

  دکتر پریسا لطف الهی
  گروه گیاهپزشکیدانشیار 

 10/7/97تاریخ ارتقا: 

  
  
  
  
  

  

  دکتر ناصر پوالدي
  گروه زیست شناسی دانشیار

 25/06/97تاریخ ارتقا: 
 
 
  

  
  
 

 احد مهرونددکتر 
  زبان انگلیسیدانشیار گروه 
 12/12/97تاریخ ارتقا: 

 
  
  
 

 
  
 

 رحیم محمدرضائیدکتر 
  شیمیدانشیار گروه   

 08/12/97تاریخ ارتقا: 

 
 
 
 
  
  

 

  بهبود یاریقلیدکتر 
  علوم تربیتیدانشیار گروه 
 27/11/97تاریخ ارتقا: 

 
  
  

 

 
 
 

  سیداحمدحسینی  دکتر 
  فلسفهدانشیار گروه 

 10/10/97تاریخ ارتقا: 

 
 
 
 
  
  
 

  مهران  سلیمانیدکتر 
   روانشناسیدانشیار گروه 
  26/9/97تاریخ ارتقا: 

  
  
  
  

  

  
  هاشم زاده مهديدکتر 

  فناوري اطالعاتدانشیار گروه 
 21/01/98تاریخ ارتقا: 

  
  
  
  

  

  
 حسن حیدريدکتر 

  یمیشدانشیار گروه 
 17/01/98تاریخ ارتقا:   

  
  
  
  
  
  

  دکتر یحیی اکبري
  فیزیکدانشیار گروه 

 25/12/97تاریخ ارتقا: 

  
  
  

{{{{{{{  
  

  

  زاده رسول صمددکتر 
  مطالعاتدانشیار گروه 

 21/12/97تاریخ ارتقا: 

 
 
 
 
 

  
  

  مرتضی حاجی پوردکتر 
  حقوقدانشیار گروه 

 13/12/97تاریخ ارتقا: 
  
  
  
  
  
  

  فرديدکتر خلیل من
  برق دانشیار گروه مهندسی

  02/04/98تاریخ ارتقا: 

  
  
  
  
  

  محمدزاده رقیهدکتر 
  مواد مهندسیدانشیار گروه 

  20/03/98تاریخ ارتقا: 

  
  
  
  
  
  

  ابريعبدالرضا دکتر 
  شیمیدانشیار گروه 

  05/03/98تاریخ ارتقا: 

  
  
  
  
  
  

  فرج زاده ناصردکتر 
  دانشیار گروه فناوري اطالعات

  02/03/98تاریخ ارتقا: 

  
  
  
  
  
  

  دکتر بهزاد شالچی
  روانشناسیدانشیار گروه 
 26/01/98تاریخ ارتقا: 



سه مدیران دانشگاه                  شهید مدنی آذربایجان شنا
  :مرتبه دانشیاريعلمی دانشگاه با  هیئتاعضاي  مشخصاتادامه 

  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ۵ر
  
  

  

   
 
 
 
 
 

  پرویز اللهدکتر 
  زراعتدانشیار گروه 

 02/06/98تاریخ ارتقا: 

  
  
  
  
  

  

  حجت سلیمیدکتر 
  حقوقدانشیار گروه 

  30/04/98تاریخ ارتقا : 

  
  
  
  
  
  

  ایازي زهرادکتر 
  شیمیدانشیار گروه 

  18/04/98تاریخ ارتقا : 



سه مدیران دانشگاه                  شهید مدنی آذربایجان شنا
  :بازنشسته دانشگاهعلمی  هیئتاعضاي  مشخصات

  

  
  
  
  
  
  

  دکتر بیوك بهنام
  دانشیار گروه زبان انگلیسی

  1387بازنشستگی: تاریخ 

 
 
 
  
 
 

  عباس صیامی دکتر 
  زیست شناسیگروه  استادیار

  1386تاریخ بازنشستگی: 

 
 

  
  
  
  

  دکتر سعیداله قره بیگلو
  ادبیات فارسیگروه  استادیار

 1375تاریخ بازنشستگی: 

 
 
 
 
 
 

   عبداله هاللی
  علوم تربیتیگروه  مربی

 1375تاریخ بازنشستگی: 
 
 
 

  
 

 
  دهعلی اکبر شیري زا 

  مربی گروه زبان انگلیسی
 01/04/94تاریخ بازنشستگی: 

  
  
  
  
  

  محمد فخر
  مربی گروه زبان انگلیسی

  1388تاریخ بازنشستگی: 

  
  
  
  
  
  

  خطیبی يمحمدعلی افسر
  فیزیکمربی گروه 

  1387تاریخ بازنشستگی: 

 
 
  
  
  

  
  فاتحی خواجه حسین
  ریاضیگروه  مربی

  1387تاریخ بازنشستگی:     
  
  
  
  
  
  

  ارژنگ صادقیدکتر 
  دانشیار گروه مهندسی عمران

 30/10/95تاریخ بازنشستگی: 

  
  
  
  
  
  

  دکتر یحیی آتش زاي 
  استادیار گروه فارسی

 21/09/95تاریخ بازنشستگی: 

  
  
  
  
  
  

  

  دکتر مقصود دخانچی
  استادیار گروه مکانیک

 10/05/95تاریخ بازنشستگی: 

  
  
  
  
  
  

  

  صومعه دکتر عبداله کیوانی
  مهندسی عمراناستادیار گروه 

 03/04/95تاریخ بازنشستگی: 
    
  
  
  
  
  

  دکتر کریم صالح زاده
  استادیار گروه علوم ورزشی

  12/04/97تاریخ بازنشستگی: 

  
  

  
 

 
  

  نیلچیانی مهدي
  مربی گروه ریاضی

  30/07/96تاریخ بازنشستگی: 

 
 
 
 
 
 

  علیرضا توحیدي
  مربی گروه مهندسی عمران

 01/04/96تاریخ بازنشستگی: 

 
 
 
 
 
 

  دکتر سیدرضا موسوي
  استادیار گروه عربی

 30/10/95تاریخ بازنشستگی: 

١ش  



سه مدیران دانشگاه                  شهید مدنی آذربایجان شنا
 

  :بازنشسته دانشگاهعلمی  یئتهاعضاي  مشخصاتادامه 

  
  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  
  
  
  
  

  زوار تقیدکتر 
  دانشیار بازنشسته گروه علوم تربیتی

  24/06/98تاریخ بازنشستگی: 

  
  
  
  
  
  

  اسماعیل خیرجودکتر 
  مطالعات خانوادهاستادیار گروه 

 01/5/98تاریخ بازنشستگی: 

٢ش  



سه مدیران دانشگاه                  شهید مدنی آذربایجان شنا
علمی فوت شده دانشگاه: هیئتعضاي ا  

 ن گرامي و روحشان قرین رحمت الھيیادشا
  

  
  
  
  
  
  

  مهدي مرادمنددکتر 
  علوم تربیتی گروهاستادیار 

  1381سال فوت: 

 
 
  
  

  
  

  دکتر حسن حسابگر
  زبان انگلیسی گروهاستادیار 

  1382سال فوت: 

  
  
  

  
  
  

  کرامت نصیرزاده
  شیمی گروه مربی

  1384 سال فوت:
  
  
  
  
  

  علی اکبر پورسرباز
  فناوري اطالعاتگروه  مربی

  1386سال فوت: 

  
  
  
  
  
  

  سلیمانی دکتر قادر
  استادیار گروه مهندسی مکانیک

 1387سال فوت: 

  
  
  
  
  

  ناصر حمزه پور
  مربی گروه علوم قرآن و حدیث

  1398سال فوت: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ت



سه مدیران دانشگاه                  شهید مدنی آذربایجان شنا
 

  اولین نمودار سازمانی دانشگاه
  

  )1368(آذر
  

  
  
  
  ث

  
  
  



سه مدیران دانشگاه                  شهید مدنی آذربایجان شنا
  

  نمودار سازمانی دانشگاه تربیت معلم تبریز

  )1379(اردیبهشت
  

  
  
  

  
  
  



سه مدیران دانشگاه                  شهید مدنی آذربایجان شنا
  

  نمودار سازمانی دانشگاه
  )1387(خرداد 

  

  



سه مدیران دانشگاه                  شهید مدنی آذربایجان شنا
  نمودار سازمانی دانشگاه

  )1391دي  ب(مصو 



سه مدیران دانشگاه                  شهید مدنی آذربایجان شنا
  

  )(با عالمت  شده پیش بینی دایر و پژوهشی  و دانشکده ها و گروه هاي آموزشی
 
  
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        

                                                                      

 دانشکده ادبیات و
علوم انسانی   

و  هیئتدانشکده ال
 معارف اسالمی

 دانشکده 
فنی ومهندسی   

  آموزشیمدیریت 
 

 

 دانشکده علوم پایه
 

 دانشکده ها و واحدهاي آموزشی تابعه

دبیات فارسی  زبان و ا
 

 
 زبان انگلیسی

 
خانوادهمطالعات   

 
 روانشناسی

 
مشاوره  تربیتی و علوم  

 تکنولوژي و
  شهاي آموزشیرو

 

 علوم ورزشی
 
 

و آموزش هاي بنیاد  
  پرورش

 
 ادیان و عرفان

 

 فقه و
 حقوق اسالمی

 

 
آلی-شیمی  

 

 
 زمین شناسی

 
حالت جامد -فیزیک

 

 

شناسی زیست 
لولی مولکولیس  

 

 فلسفه و حکمت اسالمی
 

 

شناسی زیست 
 جانوري

 
  الکترونیک -برق

 
عمران -عمران  

 
 مکانیک

 
 مواد

 

 معارف اسالمی

دانشکده فناوري اطالعات  
 و مهندسی کامپیوتر

 فناوري اطالعات و ارتباطات

  علوم اجتماعی
 

دانشکده علوم تربیتی و    
 روانشناسی 

 
 کتابداري

 

دبیات عربی  زبان و ا
 

 

  منطقفلسفه و 
 

 
 ریاضی محض

 

و  اتمی  -فیزیک
 مولکولی

 
نظري -فیزیک  

 
 ریاضی کاربردي

 

 
 شیمی تجزیه

 
شناسی زیست 

 گیاهی
 

 
 

معدنی -شیمی  
 

 

شیمی  -شیمی
 فیزیک 

 
قدرت -رقب  

 
 

خاك وپی -عمران  

 
سازه -عمران  

 مهندسی کامپیوتر 
نرم افزار) و (سخت افزار  

 

 و تمدنفرهنگ تاریخ 
اسالمی ملل  

 علوم قرآن و حدیث  

وژي گروه پژوهشی بیوتکنول
 گیاهان شور پسند

گروه پژوهشی پردازش و
 ارتباطات

  

 دانشکده کشاورزي

 کشاورزي
 بیوتکنولوژي

زراعت  -کشاورزي
 و اصالح نباتات

 

 گیاه پزشکی

 
 

ریاضیات وکاربردها



 
 شناسه مدیران دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 
 

president@azaruniv.ac.ir 

  حوزه ریاست:
  دکترحسن ولی زاده

  
  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان رئیسسمت فعلی: 

  يآخرین مدرك تحصیلی: دکتر
  رشته وگرایش تحصیلی: شیمی آلی
  1381سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 

  محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی: دانشگاه خوارزمی تهران
                                                                                     1381تاریخ استخدام: 

  مرتبه علمی: استاد                                                                                          
 

  سوابق اجرائی:
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
 مدیر فرهنگی و اجتماعی معاونت سازمانها و ادارات

  ادامه دارد  95مهر   ستادامر به معروف و نهی از منکر استان

  ادامه دارد  93اردیبهشت   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان رئیس
  ماه 9سال و  1  89اسفند   معاون اداري و مالی دانشگاه

  ماه 6  89مهر   رئیس دانشکده علوم پایه
  ماه 5سال و 1  88اردیبهشت   مدیر امور پژوهشی دانشگاه 

  ماه 2سال و  4  83مهر  است دانشگاه آزاد اسالمی واحد هشترودری

  
  

١  
  



 ٢                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه

 
  رؤساي قبلی دانشگاه:

  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مدتبه   از تاریخ  نام ونام خانوادگی                                                                                                                             
  ماه 9سال و  3  89مرداد   دکتر میرجلیل اکرمی  7
  سال 3  86 شهریور  دکتر محمد  امین فرد  6
  سال و نیم 1  84اسفند  دکتر محمدعلی متفکر آزاد  5
  سال و نیم 7  77مرداد   دکتر محمد آقازاده  4
  سال 2  75تیر   دکتر محمدحسین سرورالدین  3
  ماه 2سال و  2  73فروردین  دکتر رضا ایراندوست تبریزي  2
  ماه 10سال و  5  67خرداد   محمد آقازاده  1



 ٣                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه

 

  هفتمین رئیس دانشگاه:
  دکتر میرجلیل اکرمی

  

  تبریزدانشگاه  علمی  هیئتعضو سمت فعلی: 
  يآخرین مدرك تحصیلی: دکتر

  زبان و ادبیات فارسیرشته وگرایش تحصیلی:  
  1375سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 

  تربیت مدرسخرین مدرك تحصیلی: دانشگاه محل اخذ آ
                                                                                    1369تاریخ استخدام: 

  استادمرتبه علمی: 
  

  
  سوابق اجرائئ:

  

  

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  ماه 9سال و  3  89مرداد   سرپرست دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

  ماه 8سال و  4  84آذر   معاون آموزشی دانشگاه تبریز
  ماه 2سال و 2  82مهر  مدیرگروه فارسی دانشگاه تبریز

  ماه 9سال و 2  77مرداد   معاون دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه تبریز
  ماه 6  76بهمن  رئیس دانشکده ادبیات فارسی و زبانهاي خارجی دانشگاه تبریز

  سال 3  73اسفند  و زبانهاي خارجی دانشگاه تبریز معاون دانشکده ادبیات فارسی



 ٤                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه

 

  ششمین رئیس دانشگاه:
  

  فرددکترمحمد  امین 
  

  علمی گروه فقه وحقوق اسالمی هیئتعضو سمت فعلی: 
  يآخرین مدرك تحصیلی: دکتر

  رشته وگرایش تحصیلی:  فقه وحقوق اسالمی
  1381سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 

  عکس فعلی         دوره تصدي            لی: دانشگاه فردوسی مشهدمحل اخذ آخرین مدرك تحصی
                                                   1372aminfard@azaruniv.ac.irتاریخ استخدام: 

  دانشیارمرتبه علمی: 
  

  سوابق اجرائئ:

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  ماه 3سال و  5  90خرداد   کاربردي واحد استان آذربایجان شرقی-دانشگاه علمی رئیس

  سال 3  86مرداد   ریاست دانشگاه تربیت معلم آذربایجان 
  ماه 2  86تیر   معاون اداري و مالی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

  ماه 16  84دي   فرماندار نقده
  ماه 4  84آذر   یت معلم آذربایجانمدیرگروه فقه و حقوق اسالمی دانشگاه ترب

  ماه 4  81اسفند   رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد بناب
  ماه 9  81خرداد   رئیس دانشگاه پیام نور آذرشهر

  ماه 6  76اسفند   معاون دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
  ماه 20  73خرداد   یجانرئیس امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه تربیت معلم آذربا

  سال 2  62  مدیر مدرسه ابتدائی
  سال 1  61  متصدي آموزش مربیان امورتربیتی



 ٥                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه

 
  :رئیس دانشگاهپنجمین 

  دکترمحمدعلی متفکرآزاد -
  

  ت علمی دانشگاه تبریز سمت فعلی: عضو هیأ
  مدرك تحصیلی: دکتراي علوم اقتصاد

  1377سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 
  عکس فعلی                     دوره تصدي                        مدرك تحصیلی: دانشگاه تهران محل اخذ آخرین

  1356motafakker@tabrizu.ac.irتاریخ استخدام: 
  استادمرتبه علمی: 

  اقتصاداسالمی-اقتصاد بخش عمومی-اقتصادمنابع طبیعی-رشته وگرایش تحصیلی: اقتصاد خردوکالن
  

  سوابق اجرائی:
  

  به مدت  از تاریخ  سمتنام 
  ماه 3سال و  5  91مهر   اجرائی جذب دانشگاه تبریز هیئتدبیر 

  سال 2  90اسفند  رئیس دانشکده اقتصاد و مدیریت بازرگانی دانشگاه تبریز
  سه نفره نظارت بر تشکل هاي اسالمی هیئتنماینده وزیر علوم در 

  ه تبریزدانشگاه شهید مدنی آذربایجان و مشاور عالی رئیس دانشگا
  سال 2  89مهر 

  سال 4  89آبان   اجرائی جذب دانشگاه شهید مدنی آذربایجان هیئتعضو 
  سال ونیم1  87اسفند   رئیس دانشگاه زنجان

  مشاور رئیس دانشگاه تبریز و رئیس موسسه تحقیقات علوم
  عالمه تبریزي3انسانی/اسالمی 

  ماه 6  87شهریور 

  ا سال ونیم  84سفند ا  ریاست دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
  سال 7  77تیر   کشور 2رئیس دانشگاه پیام نور منطقه

  سال 3  74  مدیرگروه اقتصاد دانشگاه تبریز
  سال 1  74  معاون رئیس دوره شبانه دانشگاه تبریز

  سال 2  65  معاون دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز
  سال 2  63  انشگاه تبریزمدیر امورآموزشی و دانشجوئی دانشکده ادبیات د



 ٦                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه

 
  رئیس دانشگاه:اولین و چهارمین 

 

  دکتر محمد آقازاده -
  

  عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریزسمت فعلی: 
  يمدرك تحصیلی: دکتر

  رشته وگرایش تحصیلی: میکروب شناسی پزشکی
  1375سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 

عکس فعلی                                                               دوره تصدي                      هرانمحل اخذ آخرین مدرك تحصیلی: تربیت مدرس ت
     1366تاریخ استخدام: 

aghazadeh.m59.@ gmail.com  مرتبه علمی: استادیار 
    

  
  

  سوابق اجرائی:
    

  

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  ماه 8سال و  5  92مهر   م پزشکی تبریزدانشگاه علوو فرهنگی معاون دانشجوئی 

  سال 10  86  مدیرگروه میکروب شناسی و ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی
  سال ونیم 8  84  معاون اداري مالی و برنامه ریزي دانشگاه هنر اسالمی تبریز

  سال ونیم 7  77مرداد   رئیس دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
  سال3  73  گاه علوم پزشکیمعاون دانشجوئی و فرهنگی دانش

  ماه10سال و  5  67خرداد   رئیس دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
  سال 4  58  مسئول امور شهرستانهاي جهادسازندگی استان

  سال2  60  همکاري در تجهیز و راه اندازي ستاد جهادسازندگی گیالنغرب
  سال2  60  مسئول امور شوراهاي اسالمی روستائی استان

  سال و نیم1  57  سازندگی و نمایندگی امام راحل درگوگانمسئول جهاد 



 ٧                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه

 
  :رئیس دانشگاهسومین 

  

  دکترمحمدحسین سرورالدین-
  

  تبریزدانشگاه  استاد بازنشستهسمت فعلی: 
  يمدرك تحصیلی: دکتر

  رشته وگرایش تحصیلی: شیمی تجزیه
  1365سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 

  عکس فعلیدوره تصدي                                 ه بیرمنگام انگلستاندانشگامحل اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 
  1360تاریخ استخدام: 

   
  

  سوابق اجرائی:
  

  به مدت  ازتاریخ  نام سمت
  سال 2  91خرداد   دانشگاه آزاد اسالمی 17رئیس منطقه 

  ماه 10  91  رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت
  ماه 4سال و  2  88بهمن   کشور معاون وزیر و رئیس سازمان سنجش

  ماه 2  88آذر   رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزي آموزش عالی وزارت علوم
 ماه 6  88تیر  دانشگاه آزاد اسالمی 2رئیس منطقه 

 سال 3 84تیر  رئیس دانشگاه تبریز
 سال 1 77مهر  رئیس باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسالمی

 سال 4 82مهر  اد اسالمیدانشگاه آز 10رئیس منطقه
 سال 2 80مهر دانشگاه آزاد اسالمی 2رئیس منطقه 

 سال 2 75تیر  رئیس دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
 ماه 9 73مهر  سرپرست دانشجویان ایرانی در استرالیا

 سال 2 68مهر  معاون آموزشی دانشگاه تبریز
 ماه 7 65فروردین  معاون دانشجوئی دانشگاه تبریز

 سال 1 62مهر  معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه تربیت معلم تهران
 ماه 9 60اردیبهشت معاون سیاسی و اجتماعی وزارت کشور

 ماه 8 59تیر  مدیرکل ارشاد و روابط عمومی وزارت نیرو



 ٨                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه

 
  دومین رئیس دانشگاه:

  ایراندوست تبریزي دکتررضا -
  

  يمدرك تحصیلی: دکتر
  ان و ادبیات فرانسهرشته وگرایش تحصیلی: زب

  1353سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 
  محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی: فرانسه

  1354تاریخ استخدام: 
 عکس فعلی       دوره تصدي                                             مرتبه علمی: استاد بازنشسته دانشگاه تبریز

  

  سوابق اجرائی:
  

 
 
 
  
  
  

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  سال 6  75  مدیرگروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه تبریز

  ماه2سال و  2  73  ریاست دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
  سال 9  63  ریاست دانشکده ادبیات فارسی و زبانهاي خارجی دانشگاه تبریز

  سال 3  58  ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی و علوم تربیتی دانشگاه تبریز
  سال 1  57  زش دانشکده ادبیات دانشگاه تبریزریاست آمو



 ٩                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه

 
  :در دانشگاه رهبرينمایندگی مقام معظم مسئول نهاد 

  

    یانمحمدرضا نقی  االسالم والمسلمین هحج -
  

  

   
  
  
  
  

  سوابق اجرائی:
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه شهید مدنی 

  آذربایجان
  ادامه دارد  96رداد م

  سال 3  93  مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه بناب
  سال 1  93  مسئول طرح و برنامه و نظارت و ارزیابی حوزه علمیه ولیعصر(عج) بناب

  سال 1  92  معاونت امور طالب و دانش آموختگان حوزه علمیه ولیعصر(عج) بناب
  سال 1  91  ج) بنابحوزه علمیه ولیعصر(ع 1مدیر سطح 

  سال 1  90  اسالمی دانشگاهیان استانمدیر حوزه علوم 
  سال 2  88  معاونت پژوهشی حوزه علمیه ولیعصر(عج) بناب
  سال 1  86  معاون دفتر نهاد رهبري دانشگاه صنعتی سهند

  
  مسئولین قبلی:

 
  به مدت  از تاریخ  نام ونام خانوادگی

  سال 2  94مرداد   حجه االسالم اسداله شیرمحمدي
  ماه 9سال و  7  86  حجه االسالم عمران عباسپور

  سال10  75بهمن   حجه االسالم اصغر نقدي
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  مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه: سومین

  

  ه االسالم والمسلمین اسداله شیرمحمديحج -
  

  

  فوق لیسانسآخرین مدرك تحصیلی: 
  فقه و اصولرشته وگرایش تحصیلی: 

  1390آخرین مدرك تحصیلی:  سال اخذ
  حوزه علمیه قممحل اخذ آخرین مدرك تحصیلی:

  1390تاریخ استخدام: 
  

  سوابق اجرائی:
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه 

  شهید مدنی آذربایجان
  سال 2  94مرداد 

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه 
  علوم پزشکی کردستان

  سال 3  90

  سال 4  86  مسئول فرهنگی مدارس قم
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  مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه: دومین

 

  االسالم والمسلمین عمران عباسپور هحج -
  

  

  علمی دانشگاه تبریز هیئتعضو سمت فعلی: 
  آخرین مدرك تحصیلی: فوق لیسانس

  / علوم قرآنی(دورشته)ارف اسالمیومع هیئترشته وگرایش تحصیلی: ال
  1380/1386سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 

  محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی: موسسه امام خمینی (ره)
  1386تاریخ استخدام: 

  

  سوابق اجرائی:
  
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  ماه 9سال و  7  86  مسئول نهاد رهبري ونماینده ولی فقیه

  سال 1  80  مام خمینی(ره)مسئول مجله پژوهش مؤسسه ا
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  مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه:اولین 

 

  اصغر نقدياالسالم والمسلمین  هحج -
  

  علمی دانشگاه تبریز هیئتعضو سمت فعلی: 
  آخرین مدرك تحصیلی: فوق لیسانس

  تعلیم وتربیت اسالمی -رشته وگرایش تحصیلی: علوم تربیتی
  1372تحصیلی:  سال اخذ آخرین مدرك

  محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی: دانشگاه تربیت مدرس تهران
  1372تاریخ استخدام: 

 مرتبه علمی: مربی
  

  سوابق اجرائی:
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  سال 6  87مهر   رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه هاي استان 

  ماه 5سال و  3  85د اسفن  مسئول نهاد رهبري دانشگاه تبریز
  سال10  75بهمن   مسئول نهاد رهبري دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

  سال 8  73خرداد   ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
  ماه 4  72اسفند   آذربایجانمدیرگروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم 

  ماه 7  72آبان   دانشگاه تربیت معلم آذربایجان مدیر امور فرهنگی وروابط عمومی
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          حوزه ریاست :

  

  واحدي حسن: رئیس نام ونام خانوادگی
  رئیس دفتر ریاستسمت فعلی: 

  لیسانسآخرین مدرك تحصیلی: 
  علوم تربیتی رشته وگرایش تحصیلی: 

  1392سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 
  تبریز پیام نوردانشگاه : محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی

  1379تاریخ استخدام: 
   سوابق اجرائی:

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  ادامه دارد  97 اسفند  رئیس دفتر ریاست

94شهریور   رئیس دفتر معاونت آموزشی  سال و نیم 3 
  سال و نیم 1 93  اداره آموزش دانشکده فنی و مهندسی

 سال 13 79   اداره حراست
  

  قبلی: نرؤسا و مسئولی
  به مدت  از تاریخ  نام ونام خانوادگی

  سال و نیم 1  96شهریور   محسن سیف
  ماه 3سال و  3  93خرداد   یوسف زینی وند
  ماه 11سال و  4  88 تیر  ابوالفتح ولیپور

  سال 1  87تیر   حسین نجفی
  ماه 4سال و  2  85 فروردین  حسین باالپور

  سال 2  82آذر   محمدعلی شهري
  ماه 9  82 فروردین  محمودرضا شرقی

  سال و نیم 2  79 شهریور  ناصر حقیریان
  سال 2  77مرداد   محمد شهري
  سال 4  73آذر   بابک روزپیکر

  سال 5  68 فروردین  اصغر فاتح
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 روابط عمومی:  

  

  مجید فتاح زادهنام ونام خانوادگی: 
  دانشگاه روابط عمومی رئیسسمت فعلی: 

  لیسانسفوق آخرین مدرك تحصیلی: 
  مدیریت استراتژیکوگرایش تحصیلی:  رشته

  1395سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 
  اد اسالمیآزمحل اخذ آخرین مدرك تحصیلی: دانشگاه 

  1379تاریخ استخدام: 
  

  سوابق اجرائی:
  

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  ادامه دارد  94شهریور   روابط عمومی رئیس

  سال 15  79مرداد   دانشگاه کارشناس مسئول نرم افزار اداره فناوري اطالعات
  ماه 9سال و  3  75 مهر  ومشاور مدیر عامل فروشگاههاي رفاه استان  یروابط عموم سیرئ

  سال 5  69مهر   یشرق جانیاستان آذربا يساز مناسب ستاد ریمد
  

  قبلی: رؤساي
  

  به مدت  از تاریخ  نام ونام خانوادگی
  سال 2  92شهریور   مهدي عادل نیائی

  سال 5  87  حسین نجفی
  ماه 4  85آذر   امین آزاد 

  ماه 4  85اردیبهشت   رسول نظري
  ماه 6  79مرداد   اسماعیل خیرجو

  سال 4  75شهریور   بابک روزپیکر
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بودجه وتشکیالت ،مدیریت برنامه  

  

 
  محسن فالح :مدیر نام ونام خانوادگی

  مدیر برنامه، بودجه وتشکیالتسمت فعلی: 
  دکتريآخرین مدرك تحصیلی: 

  تبدیل انرژي-مهندسی مکانیک ته وگرایش تحصیلی: رش
  1396 سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی:

  تبریز محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی: دانشگاه 
  1386: تاریخ استخدام

 استادیارمرتبه علمی: 

  
  سوابق اجرائی:

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  ادامه دارد  97اسفند   مدیر برنامه، بودجه وتشکیالت

  سال و نیم 1  96 شهریور  ور دانشجوئیمدیر ام
  سال 1  91تیر   مدیر تربیت بدنی

  

  :بودجه وتشکیالت  ،برنامه مدیران قبلی
  

  به مدت  از تاریخ  نام ونام خانوادگی
  ماه 5سال و  2  95آبان   دکتر محمد کریمی

  سال 2  93آبان   دکتر موسی محمدپورفرد
  سال ونیم 3  90اردیبهشت   دکتر علیرضا انتظاري

  ماه 4سال و  2  87دي   دکتر علیرضا غفاري
  سال 1  86مهر  علیرضا فرزانه غازانی

  سال 2  82اسفند   علیرضا انتظاري
  ماه 11  82اردیبهشت   فرزانه نواب

  سال3  78خرداد   یحیی جوانبخت
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:اداره حراست  

  

  عزت اله احمدي: مدیر نام ونام خانوادگی
  انشگاهمدیر حراست دمشاور رئیس و سمت فعلی: 

  دکتري آخرین مدرك تحصیلی: 
  روانشناسیرشته وگرایش تحصیلی: 

  1391سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 
  دانشگاه تبریزمحل اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 

  1379تاریخ استخدام: 
 دانشیارمرتبه علمی: 

 

  سوابق اجرائی:
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  ادامه دارد  93آبان   مدیر حراست دانشگاهمشاور رئیس و 

  ماه 10سال و  1  91دي   معاون دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
  سال 2  85  مدیر گروه روانشناسی

  

  قبلی: رؤساي
  
  

  به مدت  از تاریخ  نام ونام خانوادگی
  ماه 3سال و1  92تیر   عافیت حسین زاده
  ماه 3سال و  2  89شهریور   سید سجاد حسینی
  ماه 8  88دي   علیرضا دادجویان

  سال 3  85مهر   جعفر روشن تن
  سال 6  79مرداد   محمد شهري

  سال1  76  سیدرضا موسوي
  ماه 6  75  علی جعفري آذر

  سال 2  73 خرداد  عبدالحسین نوري
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 و تضمین کیفیت بی ارزیا ،روه نظارتگ    
  

  پیمان یارمحمدزاده: مدیر نام ونام خانوادگی
  ین کیفیتارزیابی و تضم نظارت،رئیس گروه سمت فعلی: 

  دکتري آخرین مدرك تحصیلی: 
  علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشیرشته وگرایش تحصیلی: 

  1389سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 
  آخرین مدرك تحصیلی: دانشگاه اصفهانمحل اخذ 

  1389تاریخ استخدام: 
 دانشیارمرتبه علمی: 

  سوابق اجرائی:
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  ادامه دارد  95آذر   ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه، رئیس گروه نظارت

  ماه 7  94اردیبهشت  مدیر امور دانشجوئی
  سال 3  91شهریور   صنعت ارتباط با و فرینیآرئیس گروه کار

  

  قبلی: رؤساي
  به مدت  از تاریخ  نام ونام خانوادگی
  ماه 4سال و  2  93مرداد   دکتر رحیم یوسفی
  ماه 9سال و  3  89آبان   دکتر حسن یعقوبی

  ماه 7  89 فروردین  حبیب اله کاظم خانی
  سال 2  86 آذر  سیاوش شیخعلیزاده

  سال 4  83  دکتر احمد گلی
  ماه 8  83  ناصر حمزه پور

  سال 2  80دي  قاسم صمدي دکتر
  ماه 4    80 شهریور  تقی زوار

  سال 8  72 خرداد  اکبر فایده اي
  سال 1  71  حجه االسالم سلیمان خاکبان
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ه امور دانشجویان شاهد وایثارگر:گرو  

  سیدمحمد باقري: رئیس نام ونام خانوادگی
  ایثارگر امور دانشجویان شاهد و گروه سمت فعلی: رئیس

  لیسانسآخرین مدرك تحصیلی: 
  ریاضی محضرشته وگرایش تحصیلی: 

  1379سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 
  دانشگاه شهید مدنی آذربایجانمحل اخذ مدرك تحصیلی: 

  1382تاریخ استخدام: 
   سوابق اجرائی:

  

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  ادامه دارد  97آذر   رئیس گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

  سال 1  91اسفند   معاونت حراست استاندار آذربایجان شرقی در ستاد تسهیالت سفر
  ماه 8سال و  2  90تیر   ستانسرپرست یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگري ا

  ماه 9  90مرداد   ره میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگري شهرستان تبریز ارییس اد
مشاور عالی رییس سازمان و رییس حراست سازمان میراث فرهنگی و صنایع 

  دستی و گردشگري استان آذربایجان شرقی 
  ماه 4سال و  3  89آبان 

  ماه 2سال و  1  88شهریور   ي هیات علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجانرییس دبیرخانه هیات جذب اعضا
مدیر اجرایی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه شهید مدنی 

  آذربایجان و عامل ذیحساب نهاد 
  ماه 6سال و  6  82فروردین 

  ماه 3سال و  3  77اردیبهشت  انفرهنگی داشگاه شهید مدنی آذربایج مسئول
  

  قبلی: رؤساي

از   نام ونام خانوادگی
  تاریخ

به 
  به مدت  از تاریخ  نام ونام خانوادگی  مدت

  ماه 20  73خرداد   محمد امین فرد  سال 5  92آبان   محمدرضا نعمتی
  سال 1  72  حجه االسالم حسین روحانی نژاد  سال 3  89آذر   امیراحمد رستمی

  الس 1  71آذر   فریدون تراب  سال 3  86مهر  عبدالغفار محمودزاده
        سال 5  80  یعقوب وحید قویدل

        سال 4  75  سیدرضا موسوي
        ماه 3  74بهمن  محمدرضا اسالمی
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حوزه معاونت آموزشی  
  

  دکترمنصورایمانپور
  

  معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلیهفتمین سمت فعلی: 
  يآخرین مدرك تحصیلی: دکتر

  میرشته وگرایش تحصیلی: فلسفه وکالم اسال
  1380سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 

  محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی: دانشگاه تهران
  1380تاریخ استخدام: 

 مرتبه علمی: دانشیار
  

  سوابق اجرائی:
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  ادامه دارد  93خرداد   معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی

  ماه9ال و س 2  90 شهریور  و معارف اسالمی تاهیرئیس دانشکده ال
  سال10  80  و معارف اسالمی تهیامعاون دانشکده ال

  سال2  80  مدیرگروه فلسفه و حکمت اسالمی
  

  قبلی: عاونینم
  

  توضیحات  به مدت  از تاریخ  نام ونام خانوادگی  ردیف
  در ادامه  ماه 8سال و  3  89مهر   دکتر اکبر شیرزاد  6
  //  ماه 3سال و  3  86تیر   دکتر جعفر امجدي  5
  //  سال 4  82آبان   تر رحمان مشتاق مهردک  4
  //  سال 9  73فروردین  دکتر قربان علمی  3
  //  ماه 9  72تیر  مهندس عبداله کیوانی  2
  رجوع به حوزه ریاست  سال 3  68مهر   محمد کریمی  1
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 :آموزشی وتحصیالت تکمیلیمعاون  ششمین

  دکتر اکبر شیرزاد  -
  

  یعضو هیئت علمی گروه گیاهپزشکسمت فعلی: 
  يآخرین مدرك تحصیلی: دکتر

  گیاهی شناسی بیماري-گیاهپزشکیرشته وگرایش تحصیلی:  
  1387سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 

  محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی: دانشگاه تهران
  1369تاریخ استخدام: 

 دانشیارمرتبه علمی: 
  

  سوابق اجرائی:
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  سال 2  95مهر   مدیر گروه گیاهپزشکی

  ماه 8سال و  3  89مهر   معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی
  ماه 1سال و 1   85خرداد   معاون اداري و مالی دانشگاه

  سال 13  81  مسئول بسیج اساتید دانشگاه
  سال 6  77مهر   مدیرگروه کشاورزي

  سال 3  75شهریور   معاون اداري و مالی دانشگاه
  ماه 6  74اسفند   مدیر امور اداري دانشگاه
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  :پنجمین معاون آموزشی وتحصیالت تکمیلی

  دکتر جعفر امجدي -
  

  علمی گروه ریاضی هیئتعضو سمت فعلی: 
  يآخرین مدرك تحصیلی: دکتر

  رشته وگرایش تحصیلی: ریاضی
  1385سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 

  زیمحل اخذ آخرین مدرك تحصیلی: دانشگاه تبر
  دانشیارمرتبه علمی: 

 1372: سال استخدام

  
  سوابق اجرائی:

  
  به مدت  از تاریخ  نام سمت

  ماه 3سال و  3  86تیر   معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه
  ماه10  79آبان  معاون اداري و مالی دانشگاه

  سال 4  75مهر   رئیس دانشکده علوم پایه
  ماه 15  74تیر  معاون دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه
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  انشگاه:چهارمین معاون آموزشی د

  دکتررحمان مشتاق مهر -
  

  فارسیزبان و ادبیات گروه  علمی هیئتسمت فعلی: عضو 
  يآخرین مدرك تحصیلی: دکتر

  رشته وگرایش تحصیلی: زبان وادبیات فارسی
  1379سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 

  محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی: دانشگاه تربیت مدرس
  1372تاریخ استخدام: 

 ستادامرتبه علمی: 
  

  سوابق اجرائی:
  

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  ادامه دارد  93تیر   مشاور رئیس دانشگاه در امور آموزشی

  ماه 5سال و  4  91دي   مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی
  ادامه دارد  83  مدیرمسئول و سردبیر فصلنامه مولوي پژوهشی دانشگاه

  سال 4  82آبان  اهچهارمین معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگ
  ماه 20  81فروردین  سومین رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی

  ماه 15  79بهمن   معاون دانشکده ادبیات و علوم انسانی
  سال 2  77دي  مدیرگروه ادبیات فارسی
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  سومین معاون آموزشی دانشگاه:

  

  دکترقربان علمی -
  

  علمی دانشگاه تهران هیئتسمت فعلی: عضو 
  يك تحصیلی: دکترآخرین مدر

  رشته وگرایش تحصیلی: ادیان وعرفان
  1374سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 

  محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی: دانشگاه تهران
  1371تاریخ استخدام: 

 مرتبه علمی: دانشیار

  
  سوابق اجرائی:

  
  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  سال 7  75  مدیرگروه ادیان و عرفان
  سال 9  73فروردین  معاون آموزشی دانشگاه

  سال 6  73فروردین  معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه
  معاون دانشکده الهیات و معارف اسالمی و

  سرپرست گروه الهیات و معارف اسالمی
  ماه 7  72شهریور
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  دومین معاون آموزشی دانشگاه:

  دکترعبداله کیوانی صومعه  -
  

  انگروه مهندسی عمربازنشسته علمی  هیئتسمت فعلی: 
  يآخرین مدرك تحصیلی: دکتر

  سازه بتن -رشته وگرایش تحصیلی:  مهندسی عمران
  1376سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 

  ژاپن -محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی: دانشگاه هوکایدو
  1368تاریخ استخدام: 

 مرتبه علمی: استادیار
  

  سوابق اجرائی:
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  سال 3  90خرداد   دسیرئیس دانشکده فنی ومهن

  ماه14  78شهریور   معاون اداري ومالی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
  ماه 9  72تیر   معاون آموزشی وپژوهشی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

  سال 1  69  مدیرگروه عمران دانشگاه ارومیه
  سال 2  66  مسئول گروه سازه تحقیقات مهندسی جنگ استان

  سال 3  63  آب استانطراح و ناظرکمیته 
  سال 1  60  بخشدار و معاون فرماندار هشترود

  سال1   59  مسئول گروه ساختمان جهاد هشترود
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مدیریت امور آموزشی:  

 
  ونام خانوادگی: سیروس اسدیان نام

  مدیر امور آموزشی دانشگاه سمت فعلی:
  برنامه ریزي درسی -علوم تربیتیدکتراي  آخرین مدرك تحصیلی:

   1390 ذ آخرین مدرك تحصیلی:سال اخ
  دانشگاه عالمه طباطبائی تهران محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی:

  1391: تاریخ استخدام
 دانشیار مرتبه علمی:

  

  سوابق اجرائی:
  به مدت  از تاریخ  نام سمت

  ادامه دارد  97مرداد   مدیر امور آموزشی دانشگاه
  ماه10ال وس 1  95مهر   رئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت

  سال 1  92آذر   معاون دانشجوئی دانشگاه
  ماه 8  89مهر   معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سلماس

 

  مدیران قبلی:
  

  به مدت  از تاریخ  نام ونام خانوادگی
  سال 4  93تیر   دکتر اسماعیل خیرجو

  ماه 7سال و 1  91آذر   دکترموسی پیري
  ال ونیمس 1  90خرداد   دکتر محمد احمدآبادي

  ماه 9سال و  3   86مهر   دکتر شهرام رضاپور
  سال 3  83 مهر  دکتر مؤید حسینی صدر

  سال 4  79 اردیبهشت  دکتر بهرام بهین
  ماه 4   78بهمن   دکتر حیدر قلیزاده

  سال 5  73 اردیبهشت  مرحوم دکتر مهدي مرادمند
  سال 3  68  محمد کریمی
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 تحصیالت تکمیلیمدیریت :    

  
 

  حسین سلطانی جیقه: مدیر خانوادگی نام ونام
  سمت فعلی: مدیر تحصیالت تکمیلی دانشگاه

  يآخرین مدرك تحصیلی: دکتر
  رشته وگرایش تحصیلی: مهندسی عمران با گرایش ژئوتکنیک (خاك و پی)

  1385سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 
  دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهرانمحل اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 

  1385دام: تاریخ استخ
 دانشیارمرتبه علمی: 

  

  سوابق اجرائی:
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  ادامه دارد  97مرداد   مدیر تحصیالت تکمیلی دانشگاه

  سال 2  95تیر   مدیر گروه مهندسی عمران

  ماه 3  93خرداد   مدیر دفتر فنی

  سال 2  90مهر  مدیرگروه عمران
 
 

  مدیران قبلی:
  

  به مدت  خاز تاری  نام ونام خانوادگی
  سال 4  93تیر   دکتر حبیب رزمی

  ماه7سال و  6  86آبان   دکترسیدمحمود شیخ االسالمی
  سال1  84اسفند  دکتر علی قهرمانی
  ماه 5سال و  1  82آبان   دکتر قاسم صمدي

  سال2  80  دکتر ناصر مهدوي طباطبائی
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گروه هدایت استعدادهاي درخشان:  
  

  مکچیال محمد: رئیس نام ونام خانوادگی
  سمت فعلی: رئیس گروه استعدادهاي درخشان

  دکتري آخرین مدرك تحصیلی: 
  ریاضیرشته وگرایش تحصیلی: 

  1392سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 
  شهید مدنی آذربایجان محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی: دانشگاه

  1392: تاریخ استخدام
 استادیارمرتبه علمی: 

  

  سوابق اجرائی:
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  ادامه دارد  95 بهمن  رئیس گروه استعدادهاي درخشان

 
  قبلی: رؤساي

  

  به مدت  از تاریخ  نام ونام خانوادگی
  سال 2  93مهر   دکتر ناصر پوالدي

  ماه 9سال و  3  89آبان   دکتر علیرضا تاري نژاد
  ماه 10  88 دي  حجه االسالم روح اله ایمانی

  سال 1  87شهریور  جعفر رازقی انگوري
  ماه 14  85  دکترعلیرضا راستکار ابراهیم زاده 
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عاونت اداري ومالیحوزه م  

  فالح محسن دکتر
  

  سرپرست معاونت اداري و مالی و مدیر برنامه، بودجه وتشکیالتسمت فعلی: 
  دکتريآخرین مدرك تحصیلی: 
  تبدیل انرژي-مهندسی مکانیک رشته وگرایش تحصیلی: 

  1396 یلی:سال اخذ آخرین مدرك تحص
  تبریز محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی: دانشگاه 

  1386: تاریخ استخدام
 استادیارمرتبه علمی: 

  
  سوابق اجرائی:

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  ادامه دارد  98دي   سرپرست معاون اداري و مالی
  ادامه دارد  97اسفند   مدیر برنامه، بودجه وتشکیالت

  سال و نیم 1  96 شهریور  مدیر امور دانشجوئی
  سال 1  91تیر   مدیر تربیت بدنی
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  مدیران قبلی:
  

  توضیحات  به مدت  از تاریخ  نام ونام خانوادگی  ردیف
  در ادامه  ماه 8سال و  3  95اردیبهشت   دکتر ذوالفقار رضوانی  18
  رجوع به دانشکده علوم پایه  ماه 8سال و  1  93مهر   دکتر ناصر آقازاده  17
  در ادامه  ماه 5  93رداد خ  دکتر علی مهرور  16
  //  ماه 9  92آذر   دکتر موسی محمدپورفرد  15
  حوزه ریاسترجوع به   سال 1  91آذر   دکتر محمد کریمی  14
  رجوع به حوزه ریاست  ماه 9سال و  1  89اسفند   دکتر حسن ولی زاده  13
  در ادامه  سال 2  87اسفند   قادر رزمجو  12
  //  نیم سال و1  86 مهر  دکترعبدالحسین فالحی  11
  رجوع به حوزه ریاست  ماه 2  86 تیر  دکتر محمد امین فرد  10
  معاونت آموزشیحوزه رجوع به   ماه 13   85 خرداد  مهندس اکبر شیرزاد  9
  در ادامه  سال 3  83اردیبهشت  حسین فاتحی خواجه  8
  //  ماه 7سال و  2  80مهر  جهانشاهی دکترمحمد  7
ماه11  79 آبان  مجدي ا جعفر  6 آموزشی وزه معاونتحرجوع به    
 //  ماه 14  78 شهریور  مهندس عبداله کیوانی  5
  //  سال 3  75 شهریور  شیرزاد مهندس اکبر  4
  در ادامه  ماه 13  74مرداد   مهندس ارژنگ صادقی  3
   //  سال 3  70دي  یحیی جوانبخت  2
  //  سال 1  69دي   فریدون تراب  1
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   دانشگاه: ومالیهجدهمین معاون اداري 

  لفقار رضوانیدکترذوا -
  

  سمت فعلی: عضو هیأت علمی گروه شیمی
  يآخرین مدرك تحصیلی: دکتر

  رشته وگرایش تحصیلی: شیمی معدنی
  1377سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 

  محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی: دانشگاه تبریز
  1377 تاریخ استخدام:

  استادمرتبه علمی: 
 

  

  سوابق اجرائی:
  

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  ماه 8سال و  3  95اردیبهشت   معاون اداري و مالی دانشگاه

  ماه 10سال و 2  89اسفند   رئیس دانشکده علوم پایه
  ماه 6  89مهر   رئیس حوزه ریاست دانشگاه

  ماه 8سال و  4  85دي   معاون پژوهشی و فناوري دانشگاه
  سال 5  80آذر   مدیرگروه شیمی
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   دانشگاه: ومالیشانزدهمین معاون اداري 

  دکتر علی مهرور - 
  عضو هیئت علمی گروه گیاهپزشکیسمت فعلی: 

  يآخرین مدرك تحصیلی: دکتر
  پاتولوژي حشرات -ته وگرایش تحصیلی: گیاه پزشکیرش

  1386سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 
  علوم کشاورزي هند محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی: دانشگاه

  1377تاریخ استخدام: 
 دانشیارمرتبه علمی: 

 

  سوابق اجرائی:
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  سال 1  95شهریور   معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

  ماه 8سال و 1  93دي   مدیرگروه گیاه پزشکی
  ماه 5  93خرداد   معاون اداري و مالی دانشگاه

  ماه 9سال و 1  91مهر   مدیرگروه گیاه پزشکی
  ماه11سال و 2  89د اسفن  سرپرست دانشگاه غیر انتفاعی صنعتی مراغه

  سال1  89  معاون آموزشی، پژوهشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه مراغه
 سال 2 87  مدیر گروه گیاه پزشکی دانشگاه مراغه
  سال 2  77  مدیر آموزش دانشکده کشاورزي مراغه
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  دانشگاه: ومالیپانزدهمین معاون اداري 

        دکتر موسی محمدپورفرد  -
  

  دانشگاه تبریز علمی گروه مهندسی مکانیک هیئتعضو سمت فعلی: 
  دکتري آخرین مدرك تحصیلی: 

  تبدیل انرژي-رشته وگرایش تحصیلی: مهندسی مکانیک
  1388سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 

  محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی: دانشگاه تبریز
  1388تاریخ استخدام: 

 دانشیارمرتبه علمی: 
  

  
  سوابق اجرائی:

  

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  ادامه دارد  96بهمن   مدیر فناوري دانشگاه تبریز

  سال 1  95اسفند   رئیس دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه تبریز
  سال 2  93آبان   مدیر برنامه، بودجه وتشکیالت

  ماه 9  92آذر   معاون اداري ومالی دانشگاه
  ماه 8سال و  1  91خرداد   نماینده تام االختیار برگزاري آزمونهاي دانشگاه

  رئیس گروه آموزشهاي آزاد و مجازي
  ماه 7سال و  1  91اردیبهشت   و رئیس پردیس آموزشی تبریز

  سال 1  90 مهر  رئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت
  سال 2  88دي   مدیرگروه مکانیک
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  دانشگاه: ومالیدوازدهمین معاون اداري 

  قادر رزمجو -
  

  روه زبان انگلیسیعلمی گ هیئتعضو سمت فعلی: 
  آخرین مدرك تحصیلی: فوق لیسانس

  همگانی زبانشناسی-زبان انگلیسیرشته وگرایش تحصیلی:  
  1371سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 

  محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی: دانشگاه فردوسی مشهد
  1373تاریخ استخدام: 

 مرتبه علمی: مربی
  

  سوابق اجرائی:
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  ماه 3سال و  2  91فروردین   عاون دانشکده ادبیات و علوم انسانیم

  سال 1  90مهر  اجرائی جذب هیئتمسئول دبیرخانه 
  سال 2   87اسفند   معاون اداري و مالی دانشگاه

  سال1  86دي   رئیس کتابخانه مرکزي ومرکز اطالع رسانی دانشگاه
  ماه 14  85مهر   مدیر امور دانشجوئی دانشگاه

  سال ونیم 4  74شهریور   زبان انگلیسی مدیرگروه
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  دانشگاه: ومالییازدهمین معاون اداري 

  

  دکترعبدالحسین فالحی - 
  

  اجرائی جذب  هیئتدبیر سمت فعلی: 
  يآخرین مدرك تحصیلی: دکتر

  زلزله-رشته وگرایش تحصیلی: مهندسی عمران
  1382سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 

  ژاپن -انشگاه کانازاوامحل اخذ آخرین مدرك تحصیلی: د
  1371تاریخ استخدام: 

 مرتبه علمی: استادیار
  

  سوابق اجرائی:
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  ادامه دارد  90بهمن  علمی هیئتاجرائی جذب اعضاي  هیئتدبیر 

  ماه 4سال و  2  87بهمن   ریاست دانشکده فنی و مهندسی
  سال و نیم 1  86مهر   معاون اداري و مالی دانشگاه

  سال 3  83مرداد  ریاست دانشکده فنی و مهندسی
  سال و نیم 3  75شهریور   ریاست دانشکده فنی و مهندسی

  سال و نیم1  74اردیبهشت   مدیر امور پژوهشی دانشگاه
  سال 2  72بهمن   اولین مدیرگروه عمران
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  معاون اداري ومالی دانشگاه: هشتمین

 

  حسین فاتحی خواجه -
  

  ازنشسته گروه ریاضیت علمی بسمت فعلی: هیئ
  آخرین مدرك تحصیلی: فوق لیسانس

  رشته وگرایش تحصیلی:  ریاضی کاربردي
  1369سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 

  محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی: دانشگاه تبریز
  1378تاریخ استخدام: 

 مرتبه علمی: مربی
  

  سوابق اجرائی:
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  سال 3  83اردیبهشت   نشگاه تربیت معلم آذربایجانمعاون اداري و مالی دا

  سال 3  81  مشاور فناوري اطالعات وزیر مسکن
 مدیره سازمان ملی زمین و هیئتعضو  معاون اداري مالی وامالك و

  مسکن
  سال 5  76

  سال 4  72  معاون اداري و مالی وبرنامه ریزي و قائم مقام شهرداري تبریز
  یندگی و معاونت طرح وبرنامه حوزه نما

  عاشورا 31جانشین معاونت طرح و برنامه لشکر 
  سال 3  67

  سال 1  66  رئیس ستاد یکی از تیپ هاي لشکر عاشورا
  سال 2  64  مدیر دبیرستان سپاه تبریز

  سال 2  64  مسئول امور شهرستانهاي سپاه منطقه
  سال 3  59  مسئول امور بسیج روستائی سپاه منطقه
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  لی دانشگاه:معاون اداري وماهفتمین 

  دکترمحمد جهانشاهی -
  

  علمی گروه ریاضی هیئتعضو سمت فعلی: 
  يآخرین مدرك تحصیلی: دکتر

  رشته وگرایش تحصیلی: ریاضی
  1379سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی:

  تهران محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی: دانشگاه تربیت مدرس
  1372تاریخ استخدام: 

 استادمرتبه علمی: 
  

  سوابق اجرائی:
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  ماه 2سال و  2  86بهمن  ریاست دانشکده علوم پایه

  سال 2  84اسفند  مدیرگروه ریاضی
  سال 3  80مهر  معاون اداري و مالی دانشگاه

  سال 5  68مهر   مدیرگروه ریاضی
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  : دانشگاه ومالیمعاون اداري  ومینس
  دکتر ارژنگ صادقی -
  

 

  گروه مهندسی عمران هبازنشست علمی هیئتسمت فعلی: 
  يآخرین مدرك تحصیلی: دکتر

  سازه-رشته وگرایش تحصیلی:  مهندسی عمران
  1382سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 

  محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی: دانشگاه ساري انگلستان
  1370تاریخ استخدام: 

 دانشیارمرتبه علمی: 

  
  سوابق اجرائی:

 
  به مدت  از تاریخ  نام سمت

  ماه 9سال و  2  93اردیبهشت   ده فنی و مهندسیرئیس دانشک
  ماه 10  92مرداد   مدیر گروه مهندسی عمران

  سال ونیم1  86  رئیس دانشکده فنی و مهندسی
  سال2  83  مدیرگروه عمران

  ماه 13  74مرداد   سومین معاون اداري و مالی دانشگاه
  سال 4  71  اولین رئیس دانشکده فنی و مهندسی
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  دانشگاه: ومالیي معاون ادار دومین

         یحیی جوانبخت-
  

  آخرین مدرك تحصیلی: فوق لیسانس
  رشته وگرایش تحصیلی:  مدیریت

  1380سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 
  مرکز آموزش سازمان مدیریت محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی:

  /انتقالی از آموزش وپرورش1369تاریخ استخدام: 
  

  سوابق اجرائی:
  

 به مدت از تاریخ نام سمت
  سال 3  78خرداد  مدیر طرح، برنامه و بودجه

 سال 3 75آذر  مدیر بودجه و تشکیالت
  سال 3  70دي معاون اداري و مالی دانشگاه
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  اولین معاون اداري ومالی دانشگاه:

  فریدون تراب -
     

  آخرین مدرك تحصیلی: فوق لیسانس
  رشته وگرایش تحصیلی:  مدیریت دولتی

  1382رك تحصیلی: سال اخذ آخرین مد
  محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی: مرکز آموزش مدیریت دولتی تبریز 

  1365تاریخ استخدام: 
 

  سوابق اجرائی:
  

 به مدت از تاریخ نام سمت
  مدیر اجرائی،آموزشی ومشاور معاون آموزشی دانشگاه 

 علوم پزشکی تبریز 
  ماه 4سال و  3  86تیر

 ماه 4سال و 1 85فروردین   مدیر دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی
 سال 1 81شهریور  سرپرست اداره چاپ و انتشارات دانشگاه علوم پزشکی

  رئیس دفترریاست و مدیر روابط عمومی 
  دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 ماه 7سال و  2 78خرداد 

 ماه 3سال و  5 73خرداد   سرپرست شبکه بهداشت ودرمان اهر
  یثارگر دانشگاهرئیس امور دانشجویان شاهد و ا

  تربیت معلم آذربایجان
 سال1 71آذر 

  سال1  70دي  معاون امور دفاعی وفرهنگی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
  سال1  69دي   معاون اداري و مالی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

  معاون اداري و مالی دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی
  دانشگاه تربیت مدرس تهران

  ماه 4سال و  2  67مهر

  ماه10  66دي  دبیرگروه کشاورزي دانشگاه تربیت مدرس
  سال 3  59  مسئول نهضت سوادآموزي آذربایجان غربی
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دیریت امور اداريم  

  

    بابک روزپیکر :مدیرنام ونام خانوادگی
  مدیر امور اداري سمت فعلی:

  کارشناسی ارشد : آخرین مدرك تحصیلی
  ولتیمدیریت د: رشته وگرایش تحصیلی

  1378 :سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی
  پژوهش مدیریت و برنامه ریزي  موسسه آموزش عالی و محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی:

  1373  تاریخ استخدام:
  سوابق اجرائی:

 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  ادامه دارد  98خرداد   مدیر امور اداري دانشگاه

  سال 2  96  مسئول دبیرخانه هیأت امنا
  سال 8  90  شناس مسئول بودجه و تشکیالتکار

  سال 4  75شهریور   رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی

  مدیران قبلی:
  به مدت  از تاریخ  نام ونام خانوادگی

  ماه7سال و  2  95مرداد   اسفندیار گلزار
  ماه 8سال و  1  93آبان   یاسر ترابی

  ماه 4سال و 3  90تیر   اسفندیار گلزار
  ماه 14  89 روردینف  علی اصغر خدائی

  ماه 9سال و  3  85تیر   علیرضا وحدانی مناف
  ماه 4سال و  4  80اسفند  اسفندیار گلزار

  ماه11  79اسفند   علیرضا فرزانه غازانی
  ماه 6  79خرداد   میرصفر ساالري

  سال 3  77 اسفند  علیرضا فرزانه غازانی
  ماه 6  74اسفند   مهندس اکبر شیرزاد

  ماه 15  71  عبدالحسین نوري



 ٤٤                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه

 

 مالیمدیریت امور  
  حسین روستائی: مدیر نام ونام خانوادگی

  سمت فعلی: مدیر امور مالی
  آخرین مدرك تحصیلی: لیسانس

  رشته وگرایش تحصیلی: حسابداري
  1374 سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی:

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریزمحل اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 
 1374تاریخ استخدام: 

  

  ابق اجرائی:سو
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  ادامه دارد  95رداد خ  مدیر امور مالی
  سال 5  89آبان   مدیر امور مالی

 

  مدیران قبلی:
  

  به مدت  از تاریخ  نام ونام خانوادگی
  ماه 8  94آبان   سعید جدیري

  سال 5  89آبان   حسین روستائی
  ماه10سال و 1  87آذر   میرمحمد میرمهدیزاده

  سال 2  85تیر   ر پورمحمدقلی فرزانهاکبعلی
  ماه 8  84 آبان  بهرام صادقیان

  ماه 6  84 فروردین  داوود داداش زاده
  سال 2  82 اردیبهشت  احمد دهقانی (ذیحساب)

  سال 2  80 دي  داوود مقیمی آذر (ذیحساب)
  سال ونیم1  79تیر   سید حسن موسوي (ذیحساب)

  سال 4  75 مهر  اسماعیل رستگار حسین زادگان (ذیحساب)
  سال 5  68مرداد   کاظم فرین نیا (ذیحساب)مرحوم 
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حقوقیامور  اداره  

  

  مرتضی حاجی پور: مدیر نام ونام خانوادگی
  مشاور رئیس دانشگاه و رئیس امور حقوقیسمت فعلی: 

  يآخرین مدرك تحصیلی: دکتر
  حقوق خصوصیرشته وگرایش تحصیلی: 

  1388سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 
  دانشگاه تهراناخذ آخرین مدرك تحصیلی: محل 

  1388تاریخ استخدام: 
 دانشیارمرتبه علمی: 

 

  سوابق اجرائی:
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  ادامه دارد  93تیر   رئیس امور حقوقی مشاور رئیس دانشگاه و 

  ماه 4سال و  4  88اسفند   مدیرگروه فقه و حقوق اسالمی
 

  قبلی: رؤساي
  

  به مدت  از تاریخ  ینام ونام خانوادگ
  ماه 6سال و 1  91دي   رضا فانی

  سال 2  89آبان   جواد ناصري
  سال 6  83  علی جعفري آذر

  سال10  73  محی الدین امامزاده(مشاور حقوقی دانشگاه)
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 فنیمدیریت امور  

  

  : مهدي رشیديمدیر نام ونام خانوادگی
  سمت فعلی: مدیر امور فنی

  (در شرف دفاع از رساله دکتري) انسفوق لیس آخرین مدرك تحصیلی: 
  رشته وگرایش تحصیلی: مهندسی برق

  1387سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی:
  محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی: دانشگاه علم وصنعت تهران

 1382تاریخ استخدام: 

  سوابق اجرائی:
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  امه دارداد  98آذر   3منطقه دانشگاه هاي  رخانهیدب یعمران ریدب

  ادامه دارد  93شهریور   مدیر امور فنی
  ماه 9سال و  3  88 مرداد  مدیر امور فنی

  مدیران قبلی:
  

  به مدت  از تاریخ  نام ونام خانوادگی
  ماه 3  93خرداد   دکتر حسین سلطانی جیقه

  ماه 7  92آبان   دکتر علیرضا انتظاري
  ماه  6  92اردیبهشت   مهندس ابراهیم اسدي

  ماه 9سال و  3  88مرداد   رشیديمهندس مهدي 
  سال 6  82تیر   مهندس مصطفی صالحی
  ماه 20  79آبان   مهندس علیرضا توحیدي

  سال1  78مهر   مهندس ابراهیم اسدي
  سال 3  75  مهندس مصطفی مولوي
  سال 6  73  مهندس صالح تیرآبادي

  مهندس حسین پشمینه آذر 
  (با سمت معاون عمرانی)   

  سال 4  69
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ونت پژوهشی و فناوريحوزه معا 

  دکترعلی عجمی
  

  هشتمین معاون پژوهش و فناوري دانشگاهسمت فعلی: 
  يآخرین مدرك تحصیلی: دکتر

  قدرت -رشته وگرایش تحصیلی: مهندسی برق
  1384سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 

  محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی: دانشگاه تبریز
  1384ریخ استخدام: تا

  استادمرتبه علمی: 
  

  سوابق اجرائی:
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  ادامه دارد  93آبان   دانشگاه معاون پژوهش و فناوري

  ماه 9  92بهمن   مدیر امور پژوهشی دانشگاه
  سال ونیم 3  86آذر  ITریاست دانشکده 

 
  قبلی: عاونینم

  اتتوضیح  به مدت  از تاریخ  نام ونام خانوادگی
  در ادامه  ماه 4سال و  2  91خرداد   دکتر علیرضا راستکار ابراهیم زاده

  //  ماه 9سال و 1  89مهر   دکتر رضا نقی پور

  رجوع به حوزه اداري و مالی  ماه 8سال و  4  85دي   دکتر ذوالفقار رضوانی
  در ادامه  سال 6  79مهر   دکتر سیدمسعود سیداحمدیان

  رجوع به حوزه معاونت آموزشی  الس 6  73فروردین  دکتر قربان علمی
 //  ماه 9  72تیر   مهندس عبداله کیوانی

 رجوع به حوزه ریاست  سال 3  68مهر   محمد کریمی
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  هفتمین معاون پژوهشی دانشگاه:

  دکتر علیرضا راستکار ابراهیم زاده-
  

  عضو هیئت علمی گروه فیزیکسمت فعلی: 
  يآخرین مدرك تحصیلی: دکتر

  ی: فیزیک اتمی وملکولیرشته وگرایش تحصیل
  1377سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 

  محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی: دانشگاه تبریز
  1377تاریخ استخدام: 

  دانشیارمرتبه علمی: 
  

  سوابق اجرائی:
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  ماه 6سال و  2  93آبان   معاون دانشکده علوم پایه

  ماه 4 سال و 2  91د خردا  معاون پژوهشی وفناوري دانشگاه
  ماه 6  89اردیبهشت   معاون دانشکده علوم پایه

  رئیس اموراستعدادهاي درخشان و رئیس 
  دفتر ارتباط باصنعت وکارآفرینی

  سال1  85

  سال 5  80شهریور   پنجمین رئیس دانشکده علوم پایه
  سال 1  79آبان   معاون دانشکده علوم پایه

  سال 1  78دي   مدیرگروه فیزیک
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  ین معاون پژوهشی دانشگاه:ششم

  دکتر رضا نقی پور-
  

  علمی گروه ریاضی دانشگاه تبریز هیئتعضو سمت فعلی: 
  يآخرین مدرك تحصیلی: دکتر

  ریاضی محض(جبرجابجائی وجبرهمولوژي)رشته وگرایش تحصیلی: 
  1379سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 

  IPM و  تربیت معلم تهرانمحل اخذ آخرین مدرك تحصیلی: دانشگاه 
  1370تاریخ استخدام:

  استادمرتبه علمی: 
  

  سوابق اجرائی:
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  ماه 9سال و  1  89مهر   معاون پژوهشی و فناوري دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

معاون پژوهشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده ریاضی دانشگاه 
  تبریز

  ماه 2سال و 2  87شهریور 

تحصیالت تکمیلی دانشکده ریاضی دانشگاه معاون پژوهشی و 
  تبریز

  ماه 4سال و 1  83بهمن 

  ماه 10  81  مدیر هسته تحقیقاتی جبر جابجائی مرکز تحقیقات علوم پایه ایران
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  چهارمین معاون پژوهشی دانشگاه:

          دکتر سیدمسعود سیداحمدیان-
  

  ت علمی گروه شیمیأسمت فعلی: عضو هی
  يرآخرین مدرك تحصیلی: دکت

  رشته وگرایش تحصیلی: شیمی فیزیک گرایش حالت جامد
  1376سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 

  محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی: دانشگاه تمپل آمریکا
  1378تاریخ استخدام: 

 دانشیارمرتبه علمی: 
  

  سوابق اجرائی:
  

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  ماه 4سال و 1  85مهر   رئیس دانشکده علوم پایه

  سال 6  79مهر   اون پژوهشی و فناوري دانشگاهمع
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:مدیریت امور پژوهشی  

  

  اسماعیل عابدي: مدیر نام ونام خانوادگی
  مدیر امور پژوهشیسمت فعلی: 

  يآخرین مدرك تحصیلی: دکتر
  ریاضی محض گرایش هندسه دیفرانسیلرشته وگرایش تحصیلی: 

  1386سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 
  دانشگاه تبریزمدرك تحصیلی: محل اخذ آخرین 

  1386تاریخ استخدام: 
  دانشیارمرتبه علمی: 

  
  سوابق اجرائی:

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  ادامه دارد  96فروردین   مدیر امور پژوهشی دانشگاه

  ماه 4سال و  4  91آبان   مدیرگروه ریاضی
  

  مدیران قبلی:
  به مدت  از تاریخ  نام ونام خانوادگی

  ماه 5سال و  2  93آبان   ابیدکتر فرهاد دار
  ماه 9  92بهمن   دکتر علی عجمی
  ماه4سال و  2  90مهر  دکتر ناصر آقازاده

  سال1  89آبان   دکتر مقصود پژوهنده
  ماه 5سال و 1  88 اردیبهشت  دکتر حسن ولی زاده

  سال 7  80فروردین  دکتر عادل رضائی اقدم
  سال 4  76تیر   حسن یعقوبی

  سال و نیم1  74اردیبهشت   مهندس عبدالحسین فالحی
  ماه 7  73تیر   فرضعلی ایزدي

  ماه 17  70  دکتر محمدحسین  پورکاظمی
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 خدمات رایانه اي اطالعات وفناوري  مرکزمدیریت      

    
  نادر صامصونچینام ونام خانوادگی مدیر:  

  و خدمات رایانه اي اطالعاتفناوري  مرکز سمت فعلی: مدیر
  ی ارشدکارشناسآخرین مدرك تحصیلی: 
  مهندسی الکترونیکرشته وگرایش تحصیلی: 

  1382سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 
  تربیت مدرسمحل اخذ آخرین مدرك تحصیلی: دانشگاه 

  1383تاریخ استخدام: 
  مربیمرتبه علمی: 

  
  سوابق اجرائی:

 
  به مدت  از تاریخ  نام سمت

  دامه داردا  95اردیبهشت   و خدمات رایانه اي فناوري اطالعات مرکزمدیر 
  سال 2  86شهریور   مدیر امور فناوري و تکنولوژي اطالعات 

  
  مدیران قبلی:

  
  به مدت  از تاریخ  نام ونام خانوادگی

  ماه 6 سال و 5  89آبان   مهندس محمد خودي زاده نهاري
  ماه 1سال و  3  86شهریور  مهندس نادر صامصونچی

  سال 7  79 بهمن  مهدي نیلچیانی
  سال1  78  اطبائیدکتر ناصر مهدوي طب

  ماه 4سال و  2  75آذر   علی خانی
  سال 3  72آذر   محمد کریمی

  سال1  71 شهریور  طباطبائی مهندس ناصر مهدوي
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مرکز اطالع رسانی کتابخانه مرکزي و  

  

  ونام خانوادگی: جواد مصرآبادي نام
  اطالع رسانیمرکز  سمت فعلی: رئیس کتابخانه مرکزي و

  دکتري آخرین مدرك تحصیلی: 
  روانشناسی تربیتیگرایش تحصیلی:  رشته و

  1386سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 
  تبریزمحل اخذ آخرین مدرك تحصیلی: دانشگاه 

  1386تاریخ استخدام: 
 استادمرتبه علمی: 

  

  سوابق اجرائی:
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  ادامه دارد  92بهمن   ریاست کتابخانه مرکزي

  سال 5  87مرداد   یتی ترب علوممدیر گروه 
 

  قبلی: رؤساي
  
  به مدت  از تاریخ  نام ونام خانوادگی  

  ماه 5سال و  1  90 شهریور  محمد قربانعلیلو
  ماه 5سال و  2  87اسفند   جعفر امشاسفند

  سال1  86 دي  قادر رزمجو
  سال 6  81  رحیم شهبازي

  سال 5  75مهر   غالمحسین احمدي آهنگر
  سال 1  72  دکتر محمد ظاهري

  سال 7  68تیر   رالسادات قریشیفخ
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همکاریهاي بین المللی گروه :        

  

  فرزاد سلحشورنام ونام خانوادگی: 
  بین المللی همکاریهاي علمی وگروه سمت فعلی: رئیس 

  دکتري آخرین مدرك تحصیلی: 
  آموزش زبان انگلیسیرشته وگرایش تحصیلی: 

  1380سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 
  اسکس انگلستانن مدرك تحصیلی: دانشگاه محل اخذ آخری
 1369سال استخدام: 

  استادیارمرتبه علمی: 
  

  سوابق اجرائی:
  

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  ادامه دارد  93دي   رئیس گروه همکاریهاي علمی و بین المللی

  سال 2  83مرداد   مدیر گروه زبان انگلیسی
  سال 1  69  مدیر گروه زبان انگلیسی

  
  :قبلی رؤساي

  
  به مدت  از تاریخ  نام ونام خانوادگی

  سال 5  88آذر   علی اکبر شیري زاده
  ماه 9  87اسفند   دکتر ابوالفضل رمضانی

  سال 2  85اسفند   دکتر بهرام بهـین
  سال 3   82دي   دکتر ناصر مهدوي طباطبائی
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همکاریهاي علمی گروه:         

  

  پریسا لطف الهینام ونام خانوادگی: 
  گروه همکاریهاي علمیئیس سمت فعلی: ر

  دکتري آخرین مدرك تحصیلی: 
  شناسی و سیستماتیک حشراتکنه-شناسی کشاورزيحشرهرشته وگرایش تحصیلی: 

  1392سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 
  تبریزمحل اخذ آخرین مدرك تحصیلی: دانشگاه 

 1392سال استخدام: 

  دانشیارمرتبه علمی: 
  

  سوابق اجرائی:
  

  به مدت  اریخاز ت  نام سمت
  ادامه دارد  98اردیبهشت   رئیس گروه همکاریهاي علمی
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 4مدیریت امور فناوري      

  

  رحیم محمدرضائی: مدیر نام ونام خانوادگی
   مدیر امور فناوريسمت فعلی: 

  دکتري آخرین مدرك تحصیلی: 
  شیمی تجزیهرشته وگرایش تحصیلی: 

  1392سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 
  دانشگاه شهید مدنی آذربایجانخذ آخرین مدرك تحصیلی: محل ا

  1392تاریخ استخدام: 
 دانشیارمرتبه علمی: 

 

  سوابق اجرائی:
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  ادامه دارد  98 اردیبهشت  مدیر امور فناوري

  ماه 9سال و  1  96 شهریور  رئیس مرکز رشد فناوري هاي پیشرفته
 
  

                                                 
به منظور ارتقاء جایگاه امور فناوري در دانشگاه ایجاد گردید که شامل زیر  97مدیریت امور فناوري دانشگاه از شهریور ماه سال    ٤
  :وعه هاي ذیل می باشدممج

 گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت -
 ه مرکزيآزمایشگا -
 مرکز رشد فناوري هاي پیشرفته -
 مرکز نوآوري -
 گروه انتقال فناوري -
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رینی و ارتباط با صنعتگروه کارآف قبلی رؤساي:  

  
  به مدت  از تاریخ  نام ونام خانوادگی

  ماه 7  97شهریور   دکتر بهزاد سلطانی
  سال 2  95مهر   دکتر سیروس اسدیان

  ماه 3سال و  1  94مرداد   دکتر سجاد نجفی روادانق
  سال 3  91شهریور   دکتر پیمان یارمحمدزاده

  سال 2  89مهر   دکتر موسی محمدپور فرد
  سال 1  89آبان   صر آقازادهدکتر نا

  ماه 1سال و  2  87شهریور   مهدي سجادپور
  سال 1  86  اصغر نورآئین

  سال 1  85آذر   دکترعلیرضا راستکار ابراهیم زاده 
  ماه15  84  دکتر مهرداد مهکام
  ماه15  80مرداد   دکترکریم بادامچی

  سال 3  76دي  مرحوم دکتر قادر سلیمانی
  
  

 مرکزي آزمایشگاه قبلی رؤساي:  
  

  به مدت  از تاریخ  نام ونام خانوادگی
  ماه 7  97شهریور   دکتر بهزاد سلطانی

  سال و نیم 3  93دي   دکتر حسین عبدالمحمدزاده
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 :پژوهشکده مطالعات کاربردي سیستم هاي قدرت        

  

  امین صفري: مدیر نام ونام خانوادگی
  ي قدرتمطالعات کاربردي سیستم هاپژوهشکده  رئیس سمت فعلی: 

  دکتري آخرین مدرك تحصیلی: 
  مهندسی برقرشته وگرایش تحصیلی: 

  1392سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 
  دانشگاه علم و صنعت ایرانمحل اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 

  1392تاریخ استخدام: 
 استادیارمرتبه علمی: 

 

  سوابق اجرائی:
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  ادامه دارد  95 آبان  ردي سیستم هاي قدرترئیس پژوهشکده مطالعات کارب
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اجتماعی دانشگاه: -پژوهشکده سالمت روانی        

  

  صمد رسول زاده اقدم: مدیر نام ونام خانوادگی
  اجتماعی دانشگاه-سالمت روانیرئیس پژوهشکده سمت فعلی: 

  آخرین مدرك تحصیلی: دکترا
  جامعه شناسیرشته وگرایش تحصیلی: 

  1392ك تحصیلی: سال اخذ آخرین مدر
  اصفهاندانشگاه آخرین مدرك تحصیلی:  محل اخذ

  1392تاریخ استخدام: 
  استادیارمرتبه علمی: 

  
  سوابق اجرائی:

 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  ادامه دارد  97آذر   اجتماعی-رئیس پژوهشکده سالمت روانی

  ادامه دارد  96تیر   دبیر شوراي رفاه
  سال 4  93د مردا  مدیرگروه مطالعات خانواده

  
  قبلی: رئیس

  
  به مدت  از تاریخ  نام ونام خانوادگی

  سال 3  94آذر   دکتر بهزاد شالچی
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عاونت دانشجوئیم  
  دکتر محمد کریمی

  

  هفدهمین معاون دانشجوئیسمت فعلی: 
  دکتري آخرین مدرك تحصیلی: 

  رشته وگرایش تحصیلی: فیزیک
  1388سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 

  محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی: دانشگاه تبریز
  1368تاریخ استخدام: 

  استادیارمرتبه علمی: 
 

  

  سوابق اجرائی:
  

 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  ادامه دارد  97بهمن   معاون دانشجوئی

  ادامه دارد  95آبان   نماینده وزیر علوم در هیئت نظارت بر تشکالت اسالمی دانشگاه
  ماه 5سال و  2  95آبان   ودجه و تشکیالتمدیر برنامه، ب

  ماه 9  92آذر   سرپرست پردیس تبریز
  سال 1  91آذر   چهاردهمین معاون اداري و مالی دانشگاه

  ماه10سال و 5  85بهمن   معاون دانشجوئی دانشگاه
  سال 4  85بهمن   معاون دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه

  سال 3   75مرداد   مدیرگروه فیزیک
  سال 3   72آذر   دانشکده علوم پایه وسرپرست مرکز کامپیوتر دانشگاه اولین رئیس

  سال 3  68مهر   اولین معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه
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  مدیران قبلی:

  
  توضیحات  به مدت  از تاریخ  نام ونام خانوادگی  ردیف

  رجوع به دانشکده کشاورزي  ماه 4سال و  2  95مهر   دکتر محمد احمدآبادي  16
  در ادامه  ماه 2سال و  1  94مرداد   ی زواردکتر تق  15
  رجوع به دانشکده کشاورزي  ماه 8  93آذر   دکتر محمد احمدآبادي  14
  آموزشیرجوع به حوزه   سال 1  92آذر  دکتر سیروس اسدیان  13
  در ادامه  سال 1  91آذر   دکتر قاسم صمدي  12
  //  ماه10سال و  5  85بهمن   دکتر محمد کریمی  11
  //  ماه11  84اسفند   غفاريدکتر علیرضا   10
  //  سال و نیم1  83شهریور  دکتر قاسم صمدي  9
  //  سال 2  81شهریور   ناصر حمزه پور  8
  //  ماه 8  80دي  تقی زوار  7
  //  ماه 5سال و  3  77شهریور   محمدرضا اسالمی  6
  رجوع به حوزه ریاست  ماه 6  76اسفند   محمد امین فرد  5
  در ادامه  یمسال و ن1  75مهر   محمدرضا اسالمی  4
  رجوع به حوزه معاونت آموزشی  سال و نیم1  73اسفند   جعفر امجدي  3

  در ادامه  سال 4  69دي   قاسم صمدي  2
  //  ماه 5سال و  1  68  مجید رضائی بنفشه  1
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 مین معاون دانشجوئی دانشگاه:دهپانز

  کترتقی زوارد -
  

  گروه علوم تربیتیبازنشسته علمی  هیئتسمت فعلی: عضو 
  يآخرین مدرك تحصیلی: دکتر

  مدیریت آموزشی -رشته وگرایش تحصیلی: علوم تربیتی
  1387سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 

  )تربیت معلم تهرانخوارزمی ( محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی: دانشگاه
  1375تاریخ استخدام: 

 دانشیارمرتبه علمی: 

  
  سوابق اجرائی:

 
  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  ماه 2سال و  1  94مرداد   نشجوئیمعاون دا

  سال 3  90خرداد  رئیس مرکز ارزشیابی کیفیت دانشگاه
  ماه 8سال و  5  87مهر   ریاست دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی

  ماه 8  80دي  معاون دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه
  ماه 4  80شهریور   رئیس دفتر نظارت و ارزیابی

  سال 2  77مهر   مدیر امور دانشجوئی
  ماه 5  76آبان   مدیر امور فرهنگی

  ماه 3سال و 1  75آذر   مدیر امور دانشجوئی
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  مین معاون دانشجوئی دانشگاه:دوازده

    آغداش يدکتر قاسم صمد -
        

  علمی گروه ریاضی محض هیئتعضو سمت فعلی: 
  يآخرین مدرك تحصیلی: دکتر

  محض رشته وگرایش تحصیلی: ریاضی
  1377لی: سال اخذ آخرین مدرك تحصی

  محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی: دانشگاه تبریز
  1369تاریخ استخدام: 

 مرتبه علمی: استادیار
  

  سوابق اجرائی:
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  سال 1  91آذر   معاون دانشجوئی دانشگاه

  سال و نیم1  83شهریور  معاون دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه
  ماه 5سال و  1  82آبان   مدیر تحصیالت تکمیلی دانشگاه

  ماه 1سال و  2  81بهمن   رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد میاندوآب
  سال 4  77اسفند   رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد بناب

  سال 4  69دي   معاون دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه
  ماه 5  69مرداد   مدیر امور دانشجوئی دانشگاه
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  معاون دانشجوئی دانشگاه: دهمین

  ر علیرضا غفاري حدیقهدکت -
  
  

  علمی گروه ریاضی کاربردي هیئتعضو سمت فعلی: 
  يآخرین مدرك تحصیلی: دکتر

  رشته وگرایش تحصیلی: ریاضی
  1383سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 

  محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی: دانشگاه تبریز
  /انتقال از دانشگاه امام حسین(ع) 1378 تاریخ استخدام:

 تاداسمرتبه علمی: 
  

  سوابق اجرائی:
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  سال 2  91مرداد   مدیرگروه ریاضی کاربردي

  ماه 4سال و 2  87 دي  مدیر برنامه، بودجه و تشکیالت
  سال1  86 بهمن  مدیرگروه ریاضی

  سال1  84 اسفند  دهمین معاون دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه
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  هشتمین معاون دانشجوئی دانشگاه:

  

          حمزه پورمعتوقیناصر -
  

  آخرین مدرك تحصیلی: فوق لیسانس
  رشته وگرایش تحصیلی: علوم قران وحدیث

  1376سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 
  (دانشگاه خوارزمی) محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی: دانشگاه تربیت معلم تهران

  1377تاریخ استخدام: 
  مرتبه علمی: مربی

 30/09/98تاریخ فوت: 
  

  ئی:سوابق اجرا
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  سال 2  81 شهریور  معاون دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه

  ماه 8  83  رئیس دفتر نظارت و ارزیابی
  سال 1  78  مدیر امور دانشجوئی دانشگاه

  سال 1  77  گروه قرآن و حدیث مدیر
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  چهارمین وششمین معاون دانشجوئی دانشگاه:

  

          رضا اسالمی تیمورلودکترمحمد  -
  

  عربیزبان وادبیات ت علمی گروه أهی سمت فعلی: عضو
  يآخرین مدرك تحصیلی: دکتر

  رشته وگرایش تحصیلی: زبان وادبیات عربی
  1385سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 

  محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی: دانشگاه تهران
  1374تاریخ استخدام: 

 مرتبه علمی: استادیار
  

  سوابق اجرائی:
 

  به مدت  تاریخ از  نام سمت
  ماه 5سال و  3  77شهریور   معاون دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه

  ماه 4  77  مدیرگروه زبان و ادبیات عربی
  سال و نیم1  75مهر   معاون دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه

  ماه 3  74بهمن   رئیس امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
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  اولین معاون دانشجوئی دانشگاه:

  

          رضائی بنفشه مجیددکتر  -
  

  دانشگاه تبریزعلمی ت سمت فعلی: عضو هیأ
  دکتري آخرین مدرك تحصیلی: 

  اقلیم شناسی-رشته وگرایش تحصیلی: جغرافیاي طبیعی
  1382سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 

  محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی: دانشگاه تبریز
  1368تاریخ استخدام: 

 استادمرتبه علمی: 
  

  سوابق اجرائی:
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  سال 2  87  مدیرگروه جغرافیاي طبیعی دانشگاه تبریز

  سال 1  84  رئیس کتابخانه دانشکده علوم انسانی دانشگاه تبریز
  مدیرگروه جغرافیا و مسئول کمیته جذب نیروي انسانی 

  دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
68  72  

  ماه 5سال و  1  68  جانمعاون دانشجوئی دانشگاه تربیت معلم آذربای
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:مدیریت امور دانشجوئی   

 
  یوسفی موسی :مدیر نام ونام خانوادگی

  مدیر امور دانشجوئیسمت فعلی: 
  دکتريآخرین مدرك تحصیلی: 
  الکترونیک -هندسی برقم رشته وگرایش تحصیلی: 

  1394 سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی:
  تبریز محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی: دانشگاه 

  1394: تاریخ استخدام
 استادیارمرتبه علمی: 

  
  سوابق اجرائی:

  
  به مدت  از تاریخ  نام سمت

  ادامه دارد  97اسفند   مدیر امور دانشجوئی
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  مدیران قبلی امور دانشجوئی:

  
  به مدت  از تاریخ  نام ونام خانوادگی

  ماه 8  95دي   دکتر عزیز هدایتی خوشمهر
  لسا 1  94آذر   دکتر بهروز قربانزاده

  ماه 7  94اردیبهشت   دکتر پیمان یارمحمدزاده
  ماه 2سال و  1  92اسفند   دکتر عبدالرضا ابري

  ماه 6سال و  5  87مهر   رضا زارعی پور
  ماه 6  86دي   دکتر بیوك حبیبی

  سال 1  85مهر   قادر رزمجو
  ماه 7  84اسفند   لیلی حسنی اسکوئی

  ماه 3سال و 1  83آبان   میرصفر ساالري
  سال 2  81آبان   انیانبهلول قرب

  سال1  78  ناصر حمزه پور
  سال 2  77 مهر  تقی زوار

  ماه 6  76اسفند   مرحوم میرقدیر ساداتی
  ماه 3سال و 1  75آذر   تقی زوار

  ماه 9سال و  3  71دي   میرصفر ساالري
  ماه 5  69مرداد   قاسم صمدي
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یدیریت تربیت بدنم  

  

  مهدي بشیري: مدیر نام ونام خانوادگی
  تربیت بدنی فعلی: مدیر سمت

  دکتري آخرین مدرك تحصیلی: 
  مدیریت  و برنامه ریزي در تربیت بدنیرشته وگرایش تحصیلی: 

  1392سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی:
  محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی: دانشگاه تهران

  1393تاریخ استخدام: 
 استادیارمرتبه علمی: 

  
  سوابق اجرائی:

 
  تبه مد  از تاریخ  نام سمت

  ادامه دارد  95دي   تربیت بدنی دانشگاه  مدیر

    
  مدیران قبلی :

  
  به مدت  از تاریخ  نام ونام خانوادگی

  ماه 6سال و  3  92تیر   یوسف اقدمی
  سال 1  91تیر   محسن فالح

  ماه 2سال و 1  90اردیبهشت  محسن شیرمحمدزاده
  ماه 5سال و  8  81آذر   کریم صالح زاده

  ماه 9سال و  4  76 اسفند  محسن شیرمحمدزاده
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درمان و مرکز بهداشت:  

  

  : رحیم گلفرمدیر نام ونام خانوادگی
  و درمان بهداشت مرکزسمت فعلی: رئیس 

  آخرین مدرك تحصیلی: دکتراي عمومی
  1377سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 

  محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی: دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 1381تاریخ استخدام: 

  

  بق اجرائی:سوا
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  ادامه دارد  94فروردین   رئیس مرکز بهداشت و درمان

  ماه 9سال و  11  81  رئیس اداره بهداشت درمان ومشاوره دانشجوئی
  

 
  

  رؤساي قبلی :
  

  به مدت  از تاریخ  نام ونام خانوادگی
  ماه 9  93فروردین   ابوالفضل فریددکتر 

  ماه 9ال و س 11  81  دکتر رحیم گلفر
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یمرکز مشاوره دانشجوئ:     

  

   یوسفیرحیم مدیر:  نام ونام خانوادگی
  مرکز مشاوره دانشجوئیسمت فعلی: رئیس 

  يآخرین مدرك تحصیلی: دکتر
  شناسیروانگرایش تحصیلی: رشته و

  1389سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 
  شهید بهشتی مدرك تحصیلی: دانشگاه محل اخذ آخرین

  1389تخدام: تاریخ اس
 مرتبه علمی: دانشیار

  

  سوابق اجرائی:
  

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  ادامه دارد  95آذر   رئیس مرکز مشاوره دانشجوئی

  رئیس گروه نظارت و ارزیابی
  و رئیس مرکز تضمین کیفیت

  ماه 4سال و  2  93مرداد 

  ماه 4سال و  3  89دي   مشاوره دانشجوئیمرکز  رئیس

   
  رؤساي قبلی :

  
ین   به مدت  از تاریخ  ام ونام خانوادگ

  ماه 2سال و  2  93مهر   دکتر رضا عبدي

  ماه 9  93فروردین   دکتر ابوالفضل فرید

  ماه 4سال و  3  89دي   دکتر رحیم یوسفی

  ماه 9سال و  11  81  دکتر رحیم گلفر



 ٧٥                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه
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ی واجتماعیعاونت فرهنگم  
 

  دکتر بهلول قربانیان
  نگی و اجتماعی دانشگاهمعاون فرهسومین سمت فعلی: 

  دکتري آخرین مدرك تحصیلی: 
  فیزیولوژي ورزشی رشته وگرایش تحصیلی:

  1391سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 
  تهران دانشگاهمحل اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 

  1379تاریخ استخدام: 
 دانشیارمرتبه علمی: 

  

  سوابق اجرائی:
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  ادامه دارد  96شهریور   ماعی دانشگاهمعاون فرهنگی و اجت

  ماه 5سال و  3  93اردیبهشت   رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
  سال 1  92خرداد   مدیرگروه تربیت بدنی و علوم ورزشی

  ماه 5سال و  3  84مهر   معاون دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
  سال 2  81آبان   مدیر امور دانشجوئی دانشگاه

  سال 2  80تیر   روه تربیت بدنی وعلوم ورزشیمدیر گ

  
  مدیران قبلی:

  

  توضیحات  به مدت  از تاریخ  نام ونام خانوادگی
  رجوع به حوزه اداري مالی  سال 1  95شهریور   دکتر علی مهرور

  تهیارجوع به دانشکده ال  ماه 7سال و  4  90بهمن   دکتر رقیه صادقی نیري
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فوق برنامه یریت امور فرهنگی ومد:    

  

  یوسف یاوري: مدیر نام ونام خانوادگی
  سمت فعلی: مدیر امور فرهنگی و فوق برنامه

  يآخرین مدرك تحصیلی: دکتر
  و علوم ورزشی تربیت بدنی رشته وگرایش تحصیلی:

  1391سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 
  تبریزمحل اخذ آخرین مدرك تحصیلی: دانشگاه 

  1390تاریخ استخدام: 
 نشیاردامرتبه علمی: 

  سوابق اجرائی:
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  ادامه دارد  97دي   مدیر امور فرهنگی و فوق برنامه

  سال 2  90خرداد   مدیر گروه علوم ورزشی
 

  مدیران قبلی:
  به مدت  از تاریخ  نام ونام خانوادگی

  ماه 2سال و  3  94آبان   دکتر حسن بافنده
  ماه 7ل و سا 2  92اردیبهشت   میرمحمد میرمهدي زاده

  ماه 6  91تیر   حجه االسالم روح اله ایمانی
  ماه 9  90مهر   جلیل تقی پور نوبر

  سال 1  89مهر   علی جعفري آذر
  ماه 5سال و  3  86اردیبهشت   اکبر فایده اي

  سال 1  85اردیبهشت   لیلی حسنی اسکوئی
  سال 4   78شهریور   شفیع عباسی اصل
  ماه 6  77تیر   سید محسن سیدي

  ماه 5  76آبان   ارتقی زو
  ماه 7  72آبان  حجه االسالم اصغر نقدي

  سال1  71شهریور   حجه االسالم سلیمان خاکبان
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  علمی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی هیئتاعضاي 

  

  نام گروه آموزشی
تعداد 
  مربی

تعداد 
  استادیار

تعداد 
  دانشیار

تعداد 
  استاد

  جمع کل

  9  3  1  5  0  ادبیات فارسی گروه زبان و

  9  0  2  5  2  ادبیات انگلیسی گروه زبان و

  11  0  2  7  2  ادبیات عربی گروه زبان و

  29  3  5  17  4  جمع کل
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دانشکده ادبیات وعلوم انسانی  

  علیزاده خیاط ناصر دکتر
  سمت فعلی: هشتمین رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی

  يآخرین مدرك تحصیلی: دکتر
  زبان وادبیات فارسیرشته وگرایش تحصیلی: 

  1379سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 
  محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی: دانشگاه تهران

  1369تاریخ استخدام: 
 استادمرتبه علمی: 

  سوابق اجرائی:
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  ادامه دارد  97اردیبهشت   رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی

  سال 2  89دي   ادبیات فارسی مدیرگروه زبان و
  سال 2  85مهر   ادبیات فارسی مدیرگروه زبان و

  سال 3  82اسفند   دانشکده ادبیات و علوم انسانی رئیس
  سال 2  80مهر   مدیرگروه زبان و ادبیات فارسی

  سال 2  72مهر   ادبیات فارسی مدیرگروه زبان و
  سال 1  69مهر   سرپرست گروه زبان و ادبیات فارسی

  

  مدیران قبلی:
  توضیحات  به مدت  از تاریخ  نام ونام خانوادگی  فردی
  درادامه  سال 2  95اردیبهشت   دکتر علی قهرمانی  7
  //  ماه 6و  سال 5  89آبان   دکتر احمد گلی  6
  //  ماه 2سال و  4   85شهریور   دکتر حسین صدقی  5
  //  سال 3  82 اسفند  دکتر ناصر علیزاده خیاط  4
  //  سال 2  81 فروردین  دکتر رحمان مشتاق مهر  3
  رجوع به حوزه نهاد رهبري  سال 8  73خرداد   حجه االسالم اصغر نقدي  2
  ادامه در  سال 2  70  جواد دامادي  1
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  هفتمین رئیس دانشکده ادبیات وعلوم انسانی:
  علی قهرمانیدکتر   -
  

  عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات عربیسمت فعلی: 
  يآخرین مدرك تحصیلی: دکتر

  عربیتحصیلی: زبان وادبیات  رشته وگرایش
  1370سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 

  علوم و تحقیقاتمحل اخذ آخرین مدرك تحصیلی: دانشگاه 
  1371تاریخ استخدام: 

 استادیارمرتبه علمی: 
  

  سوابق اجرائی:
  

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  سال 2  95اردیبهشت   رئیس دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

  سال 1  84اسفند   تکمیلیمدیر تحصیالت 
  سال 4  80  رئیس دانشکده الهیات و معارف اسالمی

  سال 4  76  مدیر گروه زبان و ادبیات عربی
  سال 2  70  معاون دانشکده ادبیات و علوم انسانی
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  ششمین رئیس دانشکده ادبیات وعلوم انسانی:
  

  دکتر احمد گلی -
  

  علمی گروه ادبیات فارسی هیئتعضو سمت فعلی: 
  يرین مدرك تحصیلی: دکترآخ

  رشته وگرایش تحصیلی: زبان وادبیات فارسی
  1381سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 

  عالمه طباطبائیمحل اخذ آخرین مدرك تحصیلی: دانشگاه 
  1371تاریخ استخدام: 

 استادمرتبه علمی: 
  

  سوابق اجرائی:
  

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  ماه 6و سال 5  89آبان   رئیس دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

  ماه 8سال و 1  88اردیبهشت   مدیرگروه زبان و ادبیات فارسی
  سال 13  83خرداد   سردبیر و مدیر اجرائی فصلنامه مولوي پژوهی دانشگاه

  سال 3  83تیر   معاون دانشکده ادبیات و علوم انسانی
  سال 4  82فروردین   رئیس گروه نظارت و ارزیابی

  سال 2  74مهر   ات فارسیمدیرگروه زبان و ادبی
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  پنجمین رئیس دانشکده ادبیات وعلوم انسانی:
  دکترحسین صدقی-

  

  علمی گروه فارسی هیئتسمت فعلی: عضو 
  يآخرین مدرك تحصیلی: دکتر

  رشته وگرایش تحصیلی: زبان وادبیات فارسی
  1379سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 

  محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی: دانشگاه تهران
  1370ریخ استخدام: تا

 مرتبه علمی: استادیار
  

  سوابق اجرائی:
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  ماه 2سال و  4  85شهریور   ریاست دانشکده
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  اولین رئیس دانشکده ادبیات وعلوم انسانی:

  جواد دامادي -
  

  عربیزبان و ادبیات  ت علمی گروه سمت فعلی: عضو هیأ
  سآخرین مدرك تحصیلی: فوق لیسان

  ادبیات عربی رشته وگرایش تحصیلی: زبان و
  1369سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 

  محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی: دانشگاه تربیت مدرس تهران
  1372تاریخ استخدام: 

 مرتبه علمی: مربی
  

  سوابق اجرائی:
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  سال 5  90  مدیر اجرائی فصلنامه ادبیات شیعه

  سال2  73  ان و ادبیات عربیمدیرگروه زب
  سال2  70  رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی
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:معاونت دانشکده  
  

  عبداالحد غیبی: مدیر نام ونام خانوادگی
  معاون دانشکده ادبیات و علوم انسانیسمت فعلی: 

  يآخرین مدرك تحصیلی: دکتر
  ادبیات عرب رشته وگرایش تحصیلی: زبان و

  1385تحصیلی:  سال اخذ آخرین مدرك
  محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی: دانشگاه تهران

  1385 تاریخ استخدام:
 دانشیارمرتبه علمی: 

  

  سوابق اجرائی:
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  ادامه دارد  94اردیبهشت   معاون دانشکده ادبیات و علوم انسانی

  سال 5  89فروردین   مدیرگروه عربی
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گروه زبان وادبیات فارسی  
  

 

   یداله نصرالهی :مدیر نام ونام خانوادگی
  فارسیزبان و ادبیات گروه  سمت فعلی: مدیر

  يآخرین مدرك تحصیلی: دکتر
  رشته وگرایش تحصیلی: زبان وادبیات فارسی

  1384سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 
   خوارزمیمحل اخذ آخرین مدرك تحصیلی: دانشگاه 

  1384 تاریخ استخدام: 
 یاراستادمرتبه علمی: 

  

  سوابق اجرائی:
  

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  ادامه دارد  96شهریور   مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی

  
  دکتر نورالدین مقصودي اولین مدیرگروه فارسی:

  1368 سال پذیرش دانشجو:
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گروه زبان وادبیات انگلیسی  

  

  داوود امینی: مدیر نام ونام خانوادگی
  بان انگلیسیسمت فعلی: مدیرگروه ز

  يآخرین مدرك تحصیلی: دکتر
  انگلیسی آموزش زبان رشته وگرایش تحصیلی:

  1392سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 
    تبریز محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی: دانشگاه

  1393تاریخ استخدام: 
 استادیارمرتبه علمی: 

  

  سوابق اجرائی:
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  ادامه دارد  96شهریور   انشگاه شهید مدنی آذربایجانمدیرگروه زبان انگلیسی د

  سال 2  92مهر   عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه
  سال 2  93فروردین   رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد سراب

  سال 6  86مهر   مدیر گروه زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سراب
  سال 1  85 فروردین  سرپرست دانشگاه آزاد اسالمی واحد سراب

 
  

  دکترفرزاد سلحشور اولین مدیرگروه زبان انگلیسی:
  1369 سال پذیرش دانشجو:
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گروه زبان وادبیات عربی  

  

  حاجی زادهمهین : مدیر نام ونام خانوادگی
  ادبیات عربی زبان وسمت فعلی: مدیرگروه 

  يآخرین مدرك تحصیلی: دکتر
  رشته وگرایش تحصیلی: زبان وادبیات عرب

  1385آخرین مدرك تحصیلی:  سال اخذ
  محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی: دانشگاه تهران

  1385  تاریخ استخدام:
 دانشیارمرتبه علمی: 

  

  سوابق اجرائی:
  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  ادامه دارد  95مرداد   مدیرگروه عربی

 

  مدیران قبلی:
  

  به مدت  از تاریخ  نام ونام خانوادگی
  ماه 2سال و  2  93بهشت اردی  دکتر امیر مقدم متقی
  سال 4  89فروردین   دکتر عبداالحد غیبی
  ماه 6سال و  4  84دي  دکتر حمید ولیزاده

  سال 2  82  امیر مقدم متقی
  سال 4  78  دکتر علی قهرمانی
  ماه 4  77  محمدرضا اسالمی
  سال 2  74آبان  سیدرضا موسوي

  سال 5  69  جواد دامادي
  

  يجواد داماد :عربیاولین مدیرگروه 
1373 سال پذیرش دانشجو:
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  علمی دانشکده علوم پایه هیئتاعضاي 
  

  

  نام گروه آموزشی
تعداد 
  مربی

  تعداد استادیار
تعداد 
  دانشیار

تعداد 
  استاد

جمع 
  کل

  16  3  4  8  1  گروه ریاضی محض
  7  3  3  1  0  گروه ریاضی کاربردي

  19  3  7  9  0  فیزیکگروه 
  28  9  9  9  1  شیمیگروه 

  13  1  4  8  0  زیست شناسیگروه 
  83  19  27  35  2  جمع کل
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دانشکده علوم پایه  
  دکتر عادل رضائی اقدم

          
  

  دهمین رئیس دانشکده علوم پایه سمت فعلی: 
  يدکترآخرین مدرك تحصیلی: 
  هاي باال انرژي -فیزیک نظريرشته وگرایش تحصیلی: 

  1378 سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی:
  تبریز خذ آخرین مدرك تحصیلی: دانشگاه محل ا

 1378 تاریخ استخدام: 

  استادمرتبه علمی: 
  

  سوابق اجرائی:
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  ادامه دارد  93مهر   رئیس دانشکده علوم پایه

  ماه 6 وسال  8   80اردیبهشت   پژوهشی دانشگاهامور مدیر 
  

  مدیران قبلی:
  

  توضیحات  ه مدتب  از تاریخ  نام ونام خانوادگی  
  رجوع به حوزه معاونت اداري ومالی  ماه 9  92دي   دکتر ناصر آقازاده  9
 10سال و 2  89اسفند  دکتر ذوالفقار رضوانی  8

  ماه
//  

  رجوع به حوزه ریاست  ماه 6  89مهر  زاده دکتر حسن ولی  7
  در ادامه  ماه7  89فروردین  محمود شیخ االسالمی دکتر سید  6
  رجوع به حوزه معاونت اداري ومالی  ماه 2سال و 2  86بهمن  یدکتر محمد جهانشاه  5
  رجوع به حوزه معاونت پژوهشی  ماه 4سال و 1  85مهر   دکتر مسعود سیداحمدیان  4
  //  سال 6  79آبان  دکتر علیرضا راستکار ابراهیم زاده   3
  رجوع به حوزه معاونت آموزشی  سال 4  75مهر   جعفر امجدي  2
  ریاسترجوع به حوزه   سال 3  72آذر   محمد کریمی  1
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  ششمین رئیس دانشکده علوم پایه:

          دکتر سیدمحمود شیخ االسالمی  -
  

  علمی گروه ریاضی هیئتسمت فعلی: عضو 
  يآخرین مدرك تحصیلی: دکتر

  رشته وگرایش تحصیلی: ریاضی
  1382سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی:

  محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی:دانشگاه تبریز
  1373دام: سال استخ

  استادمرتبه علمی: 
 
  

  سوابق اجرائی:
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  ماه 7سال و 6  86آبان  مدیر تحصیالت تکمیلی

  ماه 7  89فروردین  ششمین رئیس دانشکده علوم پایه
  ماه 11  85اسفند   معاون دانشکده علوم پایه 

  سال 4  74اسفند  مدیرگروه ریاضی
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5معاونت دانشکده علوم پایه  
  معاون پژوهشی دانشکده علوم پایه -
  

  امانی قدیمنام ونام خانوادگی رئیس: علیرضا 
  معاون پژوهشی دانشکده علوم پایهسمت فعلی: 

  يآخرین مدرك تحصیلی: دکتر
  شیمی کاربرديرشته وگرایش تحصیلی: 

  1391سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 
  محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی: دانشگاه تبریز

  1391استخدام:  تاریخ
  دانشیارمرتبه علمی: 

  
  سوابق اجرائی:

  
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  ادامه دارد  96تیر   معاون دانشکده علوم پایه

 
 

                                                 
  می باشد. تبا توجه به گسترش دانشکده علوم پایه، این دانشکده داراي دو معاون 5
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:معاونت دانشکده علوم پایه  
  معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده -
  

  بهروز خیرفام: مدیر نام ونام خانوادگی
  شکدهمعاون آموزشی دانسمت فعلی: 

  آخرین مدرك تحصیلی: دکترا
  کاربردي (بهینه سازي) رشته وگرایش تحصیلی: ریاضی

  1389سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 
  تبریزمحل اخذ آخرین مدرك تحصیلی: دانشگاه 

  1375 تاریخ استخدام:
 استادمرتبه علمی: 

  

  سوابق اجرائی:
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  ادامه دارد  98 آذر  معاون دانشکده علوم پایه
  سال 2   93مرداد   مدیرگروه ریاضی کاربردي
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کاربرديریاضی  محض و گروه ریاضی   
          

  

  ناصر آقازاده: مدیر نام ونام خانوادگی
  گروه ریاضیمدیرسمت فعلی: 

  يدکترآخرین مدرك تحصیلی: 
  ریاضی کاربرديرشته وگرایش تحصیلی: 

  1386سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی:
  علم وصنعت ایراناخذ آخرین مدرك تحصیلی: دانشگاه  محل

 1386تاریخ استخدام: 

  استادمرتبه علمی: 
  

  سوابق اجرائی:
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  ادامه دارد  97مرداد   کاربرديمحض ومدیر گروه ریاضی 

  ماه 8سال و  1  93مهر   معاون اداري و مالی دانشگاه
  ماه 9سال  1  92دي   رئیس دانشکده علوم پایه

  ماه 4سال و  2  90مهر   مدیر امور پژوهشی دانشگاه
  سال 1  89آبان   رئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت

 
  دکتر مگردیچ تومانیان :محض اولین مدیرگروه ریاضی

  1368 سال پذیرش دانشجو:
  

  دکتر علیرضا غفاري حدیقه :ریاضی کاربردي اولین مدیرگروه
  1389 سال پذیرش دانشجو:
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گروه فیزیک  
  

  قلعه کاظم جمشیدي: مدیر نام ونام خانوادگی
  فیزیک سمت فعلی: مدیرگروه

  يآخرین مدرك تحصیلی: دکتر
  اپتیک لیزررشته وگرایش تحصیلی: فیزیک 

  1384سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 
  شهید بهشتیاه محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی: دانشگ

  1384تاریخ استخدام: 
 استاد: مرتبه علمی

  

  سوابق اجرائی:
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  ادامه دارد  95تیر   مدیرگروه فیزیک

 
  قاسم کاوه دکتر اولین مدیرگروه فیزیک:

  1373سال پذیرش دانشجو:
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گروه شیمی  
  

  امیر عباس متین :مدیر نام ونام خانوادگی
  شیمی سمت فعلی: مدیرگروه

  يآخرین مدرك تحصیلی: دکتر
  تجزیهیش تحصیلی: شیمی رشته وگرا

  1388سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 
  ارومیهمحل اخذ آخرین مدرك تحصیلی: دانشگاه 

  1388تاریخ استخدام: 
 یاراستادمرتبه علمی: 

  

  سوابق اجرائی:
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  ادامه دارد  96تیر   مدیرگروه شیمی

  

  محمد قلعه اسدي اولین مدیرگروه شیمی:
  1374ش دانشجو:سال پذیر
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گروه زیست شناسی  
  

  ناصر پوالدينام ونام خانوادگی : 
  مدیرگروه زیست شناسیسمت فعلی: 

  دکتري آخرین مدرك تحصیلی: 
  زیست شناسیرشته وگرایش تحصیلی: 

  1392سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 
  تهران محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی: دانشگاه

  1384: تاریخ استخدام
 دانشیاری: مرتبه علم

  

  سوابق اجرائی:
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  ادامه دارد  95شهریور   مدیر گروه زیست شناسی

  سال 2  93مهر   رئیس گروه استعدادهاي درخشان
 

  چاپارزادهنادر : دکتراولین مدیرگروه زیست شناسی

  1384سال پذیرش دانشجو:
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  ندسیعلمی دانشکده فنی و مه هیئتاعضاي 
  جمع کل  تعداد استاد  تعداد دانشیار  تعداد استادیار  تعداد مربی  نام گروه آموزشی

  13  0  1  12  0  مهندسی عمران گروه 

  14  2  5  5  2  ه مهندسی برقگرو

مهندسی  گروه 
  مکانیک

0  8  4  0  12  

  6  0  2  4  0  گروه مهندسی مواد

  4  0  0  4  0  گروه مهندسی شیمی

  49  2  12  33  2  جمع کل
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فنی ومهندسی کدهدانش  
  شمی میریوسف هادکتر 

  

  رئیس دانشکده فنی و مهندسیسمت فعلی: 
  يآخرین مدرك تحصیلی: دکتر

  هوا فضا گرایش آئرودینامیکرشته وگرایش تحصیلی: مهندسی 
  1389 سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 

  دانشگاه صنعتی امیرکبیرمحل اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 
  1390 تاریخ استخدام: 

 دانشیارمرتبه علمی: 
  

  سوابق اجرائی:
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  ادامه دارد  95بهمن   رئیس دانشکده فنی و مهندسی

  سال 2  93آبان  مدیر گروه مهندسی مکانیک
 

  توضیحات  به مدت  از تاریخ  نام ونام خانوادگی  ردیف
  نت اداري ومالیرجوع به حوزه معاو  ماه 9سال و  2  93اردیبهشت   دکتر ارژنگ صادقی  8
  رجوع به حوزه معاونت آموزشی  ماه 10سال و 2  90خرداد   دکتر عبداله کیوانی صومعه  7

  رجوع به حوزه معاونت اداري ومالی  ماه 4سال و  2  87بهمن   دکتر عبدالحسین فالحی  6
  //  سال ونیم1  86مهر   دکتر ارژنگ صادقی  5
  //  سال 3   83مرداد   دکتر عبدالحسین فالحی  4
  در ادامه  سال 4  79خرداد   مرحوم دکتر قادر سلیمانی  3

  رجوع به حوزه معاونت اداري ومالی  سال ونیم 3  75شهریور   مهندس عبدالحسین فالحی  2
  //  سال 4  71  مهندس ارژنگ صادقی  1
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  مدیران قبلی:

 سومین رئیس دانشکده فنی و مهندسی:
      دکتر قادر سلیمانیمرحوم  -
  

  ي: دکترآخرین مدرك تحصیلی
  تبدیل انرژي-رشته وگرایش تحصیلی: مهندسی مکانیک

  1376سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی:
  محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی: دانشگاه تبریز

  1376تاریخ استخدام: 
  مرتبه علمی: استادیار

  1386تاریخ فوت: 
  

  سوابق اجرائی:
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  سال 4  79خرداد   رئیس دانشکده فنی و مهندسی

  سال 2  77مهر   مدیرگروه مکانیک

  سال 3  76دي   رئیس دفتر ارتباط با صنعت
 
 



 ١٠١                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه

 

دانشکده معاونت:  
  

    خلیل منفردينام ونام خانوادگی: 
  مهندسی معاون دانشکده فنی وسمت فعلی: 

  دکتري آخرین مدرك تحصیلی: 
   الکترونیک-برق رشته وگرایش تحصیلی: مهندسی

  1390تحصیلی:  سال اخذ آخرین مدرك
   علم و صنعت ایراندانشگاه محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 

  1391تاریخ استخدام: 
 دانشیارمرتبه علمی: 

  

  سوابق اجرائی:
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  ادامه دارد  96خرداد   مهندسی معاون دانشکده فنی و

 
  



 ١٠٢                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه

 
گروه مهندسی عمران  

  
 

  دي فرزابهرام سعید: مدیر نام ونام خانوادگی
  عمرانمهندسی سمت فعلی: مدیرگروه 

  يآخرین مدرك تحصیلی: دکتر
  یکیدرولیه يها آب و سازه یمهندس-عمران رشته وگرایش تحصیلی: مهندسی

  1393سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 
  تبریزدانشگاه محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 

  1375تاریخ استخدام: 
 استادیارمرتبه علمی: 

  

  :سوابق اجرائی
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  ادامه دارد  98تیر   مدیر گروه مهندسی عمران

  
  
  

  عمران: دکترعبدالحسین فالحیمهندسی اولین مدیرگروه 
  1373 سال پذیرش دانشجو:
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گروه مهندسی برق  

  

    جواد صالحی :مدیر نام ونام خانوادگی
  برقمهندسی سمت فعلی: مدیرگروه 

  يترآخرین مدرك تحصیلی: دک
  قدرت-مهندسی برقرشته وگرایش تحصیلی: 

  1392سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 
  تربیت مدرساخذ آخرین مدرك تحصیلی: دانشگاه  محل

  1392تاریخ استخدام: 
 استادیارمرتبه علمی: 

  

  سوابق اجرائی:
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  ادامه دارد  98 شهریور  مدیرگروه برق

 
  دکترناصرمهدوي طباطبائی ی برق:اولین مدیرگروه مهندس

  1379 سال پذیرش دانشجو:
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 مکانیکمهندسی گروه  
  

    صدیق صائیمی علیمحمد :مدیر نام ونام خانوادگی
  مکانیکمهندسی سمت فعلی: مدیرگروه 

  دکتري آخرین مدرك تحصیلی: 
  طراحی کاربردي-مکانیک رشته وگرایش تحصیلی: مهندسی

  1393 سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی:
  تبریزدانشگاه محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 

  1393تاریخ استخدام: 
 یاراستادمرتبه علمی: 

 
  

  سوابق اجرائی:
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  ادامه دارد  97آذر   گروه مهندسی مکانیک مدیر

 
  مرحوم دکترقادر سلیمانی اولین مدیرگروه مهندسی مکانیک:

  1386 سال پذیرش دانشجو:
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  مهندسی مواد:گروه 
  

    رقیه محمدزاده :مدیر نام ونام خانوادگی
  مهندسی موادسمت فعلی: مدیرگروه 

  دکتري آخرین مدرك تحصیلی: 
  موادرشته وگرایش تحصیلی: مهندسی 

  1392سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 
  دانشگاه صنعتی سهندمحل اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 

  1392تاریخ استخدام: 
 شیاردانمرتبه علمی: 

 
  

  سوابق اجرائی:
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  ادامه دارد  97خرداد   مدیرگروه مهندسی مواد

 
  بهزاد اویشن اولین مدیر گروه مهندسی مواد:  دکتر

  1393 سال پذیرش دانشجو:
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  مهندسی شیمی:گروه 
  

    یونس بیگی :مدیر نام ونام خانوادگی
  کز رشد فناوري هاي پیشرفتهمرو رئیس  مهندسی شیمیسمت فعلی: مدیرگروه 

  دکتري آخرین مدرك تحصیلی: 
  شیمیرشته وگرایش تحصیلی: مهندسی 

  1394سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 
  دانشگاه صنعتی سهندمحل اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 

  1395تاریخ استخدام: 
 مرتبه علمی: استادیار

  

  سوابق اجرائی:
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  ادامه دارد  98مهر    د فناوري هاي پیشرفتهمرکز رشرئیس 

  ادامه دارد  96مهر   مدیرگروه مهندسی شیمی
 

  اولین مدیر گروه: دکتر مریم حسینی
  1394 سال پذیرش دانشجو:
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  و معارف اسالمی تاهیعلمی دانشکده ال هیئتاعضاي 
  

تعداد   تعداد مربی  نام گروه آموزشی
  استادیار

  جمع کل  تعداد استاد  یارتعداد دانش

  3  0  1  2  0  ادیان وعرفانگروه 
  10  0  2  8  0  فلسفه وحکمت اسالمیگروه 

  5  0  1  4  0  گروه حقوق
  7  0  1  5  1  فقه وحقوق اسالمیگروه 

  5  0  2  3  0  گروه علوم قرآن وحدیث
 ملل گروه تاریخ و تمدن

  اسالمی
0  3  0  0  3  

  5  0  0  2  3  گروه معارف اسالمی
  38  0  7  27  4  جمع  کل



 ١٠٨                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه

 

دانشکده الهیات ومعارف اسالمی 
  

  معروفعلی احمدوند: مدیر نام ونام خانوادگی
  و معارف اسالمی تهیاسمت فعلی: رئیس دانشکده ال
  يآخرین مدرك تحصیلی: دکتر
  (فلسفه دین)رشته وگرایش تحصیلی: کالم 

  1387سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 
  قم محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی: دانشگاه

  1376تاریخ استخدام: 
  مرتبه علمی: استادیار

  

  سوابق اجرائی:
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  ادامه دارد  93تیر   و معارف اسالمی تهیارئیس دانشکده ال

  سال 1  92مرداد   مدیر گروه فلسفه 
  ماه 4سال و  2  88اردیبهشت   و معارف اسالمی تهیارئیس دانشکده ال
  ماه 9  87آبان   مدیرگروه فلسفه

  سال 4  76آبان   رئیس دانشکده الهیات ومعارف اسالمی
  

  مدیران قبلی:
  

  توضیحات  به مدت  از تاریخ  نام ونام خانوادگی  ردیف
  رجوع به حوزه معاونت آموزشی  ماه 9سال و 2  90شهریور   دکتر منصور ایمانپور  7
  همین صفحهدر   ماه 4سال و 2  88اردیبهشت   دکتر معروفعلی احمدوند  6
  در ادامه  سال 4  84  دکتررضا الهامی  5
  رجوع به دانشکده ادبیات  سال 4  80شهریور  دکترعلی قهرمانی  4
  در همین صفحه  سال 4  76آبان  معروفعلی احمدوند  3
  در ادامه  سال 3  73  حسین روحانی نژاد  2
  //  سال 2  70  دکترسید یحیی یثربی  1



 ١٠٩                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه

 
  :ومعارف اسالمی تهیایس دانشکده الئر پنجمین

  

  دکتررضا الهامی -
  

  دانشگاه تبریز تهیادانشکده الت علمی سمت فعلی: عضو هیأ
  يآخرین مدرك تحصیلی: دکتر
  اسالمی حقوقمبانی رشته وگرایش تحصیلی: فقه و

  1381سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 
  محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی: دانشگاه تهران

  1381تاریخ استخدام: 
 مرتبه علمی: استادیار

  

  وابق اجرائی:س
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  سال 2  84اسفند  مدیرگروه فقه و حقوق اسالمی

  ماه 2سال و  4  83اسفند  و معارف اسالمی تهیارئیس دانشکده ال
  سال ونیم1  83فروردین  اولین مدیرگروه فقه و حقوق اسالمی

  سال ونیم1  82مهر  و معارف اسالمی  تهیامعاون دانشکده ال
  



 ١١٠                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه

 
  :معارف اسالمی و تهیایس دانشکده الئر دومین

  

  نژاد حسین روحانی االسالم هحجـ -
  

  اندیشه اسالمی سمت فعلی: عضو پژوهشگاه فرهنگ و
  فوق لیسانس آخرین مدرك تحصیلی:

  معارف اسالمی و تهیارشته وگرایش تحصیلی: ال
  1371سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 

  محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی: دانشگاه قم
  1373تاریخ استخدام: 

  

  سوابق اجرائی:
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
فرهنگ و اندیشه اسالمی عضو گروه اخالق و عرفان پژوهشگاه   ادامه دارد  77 

  ماه 8  76 معاون آموزشی دانشگاه قم

آذربایجاندانشگاه تربیت معلم  معارف اسالمی و تاهیریاست دانشکده ال   سال 3  73 

دانشگاه تربیت معلم آذربایجان ن شاهد و ایثارگرمدیر کل دانشجویا   سال 1  72 



 ١١١                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه

 
  :ومعارف اسالمی تهیایس دانشکده الئاولین ر

 

  دکترسید یحیی یثربی -
  

  دانشگاه عالمه طباطبایی تهران استاد بازنشستهسمت فعلی: 
  يآخرین مدرك تحصیلی: دکتر

  فلسفه اسالمیرشته وگرایش تحصیلی: 
  1358یلی: سال اخذ آخرین مدرك تحص

  محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی: دانشگاه تهران
  1351تاریخ استخدام: 

 نمونه مرتبه علمی: استاد
  

  سوابق اجرائی:
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
تهران پژوهی ریاست پژوهشکده حکمت و دین   سال 7  76 

  سال 3  73 ریاست دانشگاه کردستان

آذربایجاناه تربیت معلم دانشگ ومعارف اسالمی تیاهریاست دانشکده ال   سال 2  70 

  سال 2  70 مدیرگروه فلسفۀ دانشگاه تبریز

  سال 4  64 مدیرگروه فلسفه دانشگاه تبریز
  



 ١١٢                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه

 

:معاونت دانشکده  
  

  سیداحمد حسینی: مدیر نام ونام خانوادگی
  و معارف اسالمی تهیامعاون دانشکده السمت فعلی: 

  يآخرین مدرك تحصیلی: دکتر
  فلسفه مشاءحصیلی: رشته وگرایش ت

  1390سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 
  تربیت مدرس تهرانمحل اخذ آخرین مدرك تحصیلی: دانشگاه 

  1390تاریخ استخدام: 
 دانشیارمرتبه علمی: 

  

  سوابق اجرائی:
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  ادامه دارد  93تیر   و معارف اسالمی تهیامعاون دانشکده ال
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حکمت اسالمی:گروه فلسفه و  
 

  احمدي آهنگر غالمحسین: مدیر نام ونام خانوادگی
  سمت فعلی: مدیرگروه فلسفه وحکمت اسالمی

  يآخرین مدرك تحصیلی: دکتر
  و حکمت اسالمی رشته وگرایش تحصیلی: فلسفه

  1388سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 
  عالمه طباطبائیمحل اخذ آخرین مدرك تحصیلی: دانشگاه 

  1373ام: تاریخ استخد
 مرتبه علمی: استادیار

  
  

  سوابق اجرائی:
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  ادامه دارد  95تیر   مدیرگروه فلسفه و حکمت اسالمی

 

  محمد ناجی اولین مدیرگروه فلسفه:
  1369 سال پذیرش دانشجو:
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:گروه علوم قرآن وحدیث  
  

  رقیه صادقی: مدیر نام ونام خانوادگی
  ه علوم قرآن وحدیثمدیر گروسمت فعلی: 

  دکتري آخرین مدرك تحصیلی: 
  علوم قرآن وحدیثرشته وگرایش تحصیلی: 

  1381سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 
  تربیت مدرسمحل اخذ آخرین مدرك تحصیلی: دانشگاه 

  1372تاریخ استخدام: 
 دانشیارمرتبه علمی: 

  

  سوابق اجرائی:
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  ادامه دارد  95دي   قرآن و حدیث مدیر گروه علوم

  ادامه دارد  95شهریور   مشاور رئیس در امور فرهنگی و اجتماعی
  ماه 7سال و  4  90بهمن  معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

  
  دکتر رضیه السادات سجادي اولین مدیرگروه:

  1373سال پذیرش دانشجو:
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:گروه ادیان وعرفان  

  دهقان زاده سجاد: مدیر نام ونام خانوادگی

  ادیان و عرفان سمت فعلی: مدیرگروه
  يآخرین مدرك تحصیلی: دکتر
  وعرفان رشته وگرایش تحصیلی: ادیان

  1390 سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی:
  تهراندانشگاه محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 

  1390تاریخ استخدام: 
 استادیارمرتبه علمی: 

  سوابق اجرائی:
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  ادامه دارد  98شهریور   مدیرگروه ادیان و عرفان
  سال 2  92مرداد   مدیرگروه ادیان و عرفان

  مدیران قبلی:
  

  به مدت  از تاریخ  نام ونام خانوادگی
  سال 4  94تیر   دکتر سعید گراوند

  سال 2  92مرداد   سجاد دهقان زادهدکتر 
  سال 2  90مرداد  محمد مشهدي نوش آباديدکتر 
  سال 5  85خرداد   مد توبیمظاهر احدکتر 

  سال2  83  سعید گراوند
  سال7  75  قربان علمی

    

  دکتر قربان علمی اولین مدیرگروه:
  1376سال پذیرش دانشجو:
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:گروه فقه وحقوق اسالمی  
  

  رضا دهقان نژاد: مدیر نام ونام خانوادگی
  سمت فعلی: مدیرگروه فقه وحقوق اسالمی

  يآخرین مدرك تحصیلی: دکتر
  مبانی فقه ورایش تحصیلی: رشته وگ

  1392سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 
  حوزه علمیه قممحل اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 

  1393تاریخ استخدام: 
 مرتبه علمی: استادیار

 

  سوابق اجرائی:
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  ادامه دارد  95شهریور   مدیرگروه فقه و حقوق اسالمی

  سال 5  87  حوزه علمیه آستارامعاونت تحصیل و امور فرهنگی 
  سال 2  85  رئیس دفتر فرهنگ اسالمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بستان آباد

  مدیران قبلی:
  

  به مدت  از تاریخ  نام ونام خانوادگی
  سال 2  93مرداد   دکتر حجت سلیمی ترکمانی

  ماه 4سال و  4  88اسفند   دکتر مرتضی حاجی پور
  سال 2  86اسفند  دکتر حسین ایمانی

  سال 2  84اسفند  دکتر رضا الهامی
  ماه 4  84آذر   دکتر محمد امین فرد

  سال ونیم1  83فروردین  دکتر رضا الهامی
  

  دکتر رضا الهامی اولین مدیرگروه فقه وحقوق اسالمی:
  1383سال پذیرش دانشجو:
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:گروه حقوق  
  

  اصغر زیرك باروقی: مدیر نام ونام خانوادگی
  وق سمت فعلی: مدیرگروه حق

  يآخرین مدرك تحصیلی: دکتر
  خصوصیحقوق رشته وگرایش تحصیلی: 

  1394سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 
  خوارزمی تهراندانشگاه محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 

  1394تاریخ استخدام: 
 مرتبه علمی: استادیار

 

  سوابق اجرائی:
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  ادامه دارد  97 آبان  مدیر گروه حقوق

  
  

   حجت سلیمی ترکمانیدکتر اولین مدیرگروه حقوق:

  1392 سال پذیرش دانشجو:
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اسالمی ملل گروه تاریخ فرهنگ وتمدن  
  

  محمد رضائی: مدیر نام ونام خانوادگی
  اسالمی ملل تاریخ وتمدنسمت فعلی: مدیرگروه 

  دکتري آخرین مدرك تحصیلی: 
  مایران بعد از اسالرشته وگرایش تحصیلی: تاریخ 

  1394سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 
  تبریزمحل اخذ آخرین مدرك تحصیلی: دانشگاه 

  1394تاریخ استخدام: 
  استادیارمرتبه علمی: 

 
  سوابق اجرائی:

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  ادامه دارد  97بهمن   اسالمیملل مدیرگروه تاریخ و تمدن 

  
  سیدي سیدمحسن اسالمی:ملل اولین مدیرگروه تاریخ وتمدن 

  1386 سال پذیرش دانشجو:
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:گروه معارف اسالمی  
  

  داوود افقیمدیر:  نام ونام خانوادگی
  سمت فعلی: مدیرگروه معارف اسالمی

  دکتري آخرین مدرك تحصیلی: 
  مدرسی معارف اسالمی گرایش قرآن و متون اسالمیرشته وگرایش تحصیلی: 

  1393سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 
  قم -دانشگاه قرآن وحدیثمدرك تحصیلی: محل اخذ آخرین 

  1393تاریخ استخدام:
 استادیارمرتبه علمی: 

 
  سوابق اجرائی:

 
  به مدت  از تاریخ  نام سمت

  ادامه دارد  95آذر   مدیرگروه معارف اسالمی دانشگاه 
  

  

  اصل باقري حیدرحاج آقا  اولین مدیرگروه معارف اسالمی:

  1372: تشکیل گروهسال 
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  علمی دانشکده فناوري اطالعات هیئتاعضاي 
  

تعداد   نام گروه آموزشی
  مربی

تعداد   تعداد استادیار
  دانشیار

تعداد 
  استاد

  جمع کل

  4  0  0  3  1  فناوري اطالعاتگروه 

  5  0  3  2  0  گروه مهندسی کامپیوتر
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 ومهندسی کامپیوتر اطالعاتدانشکده فناوري  
  زاده هاشم مهديدکتر 

  

  ئیس دانشکده فناوري اطالعات ومهندسی کامپیوترمین رچهارسمت فعلی: 
  يآخرین مدرك تحصیلی: دکتر

  علوم کامپیوتررشته وگرایش تحصیلی: 
  1392سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 

  نجیانگ چیزیمحل اخذ آخرین مدرك تحصیلی: دانشگاه 
  1392تاریخ استخدام: 

 دانشیارمرتبه علمی: 

  
  سوابق اجرائی:

 
  ه مدتب  از تاریخ  نام سمت

  ادامه دارد  94اسفند  IT ریاست دانشکده
 

  مدیران قبلی:
  

  توضیحات  به مدت  از تاریخ  نام ونام خانوادگی  ردیف
  در ادامه  ماه 9و  سال 4  90خرداد   ن زادهدکتر شهرام حسی  3

  رجوع به حوزه معاونت پژوهشی  سال ونیم 3  86آذر   دکتر علی عجمی  2
  در ادامه  الس 3  83آبان  دکتر فرضعلی ایزدي  1
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  فناوري اطالعات ومهندسی کامپیوتر: ومین رئیس دانشکدهس

  

  دکتر شهرام حسین زاده  -
  

  علمی گروه مهندسی برق هیئتعضو سمت فعلی: 
  يآخرین مدرك تحصیلی: دکتر

  مخابرات -رشته وگرایش تحصیلی: مهندسی برق
  1385سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 

  علم و صنعت ایرانلی: دانشگاه محل اخذ آخرین مدرك تحصی
  1385تاریخ استخدام: 

 دانشیارمرتبه علمی: 

  
  سوابق اجرائی:

 
  به مدت  از تاریخ  نام سمت

  ماه 8و  سال 4  90خرداد فناوري اطالعات ریاست دانشکده

  سال2  86  برقمهندسی مدیرگروه 
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  فناوري اطالعات ومهندسی کامپیوتر: اولین رئیس دانشکده

  

  لی ایزديدکترفرضع -
  

  دانشگاه ارومیه ت علمی گروه ریاضیهیئ سمت فعلی: عضو
  يآخرین مدرك تحصیلی: دکتر

  رشته وگرایش تحصیلی: ریاضی محض
  1382سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 

  محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی: دانشگاه تورنتو کانادا
  1369تاریخ استخدام: 

  دانشیارمرتبه علمی: 
  

  سوابق اجرائی:
 

  به مدت  از تاریخ  سمتنام 
  سال 3  83آبان ریاست دانشکده فناوري اطالعات 

  ماه 7  73تیر  مدیر امور پژوهشی دانشگاه
  سال 2  71  معاون دانشکده علوم پایه
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گروه فناوري اطالعات و ارتباطات )IT(:  

  

  علیرضا روحی: مدیر نام ونام خانوادگی
 طات و مهندسی کامپیوترفناوري اطالعات و ارتبا سمت فعلی: مدیرگروه

  دکتري آخرین مدرك تحصیلی: 
  نرم افزار  –مهندسی کامپیوتر  رشته وگرایش تحصیلی: 

  1396 سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 
  اصفهان محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی: دانشگاه

  1396تاریخ استخدام:
 استادیارمرتبه علمی: 

  
  سوابق اجرائی:

 
  به مدت  از تاریخ  نام سمت

  ادامه دارد   98فروردین   یرگروه فناوري اطالعات و ارتباطاتمد
  

  مهندس جعفر رزم آرا اولین مدیرگروه:

  1384سال پذیرش دانشجو:
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  علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی هیئتاعضاي 
  

تعداد   نام گروه آموزشی
  مربی

تعداد 
  استادیار

تعداد 
  دانشیار

تعداد 
  استاد

  جمع کل

  4  0  1  2  1  مطالعات خانوادهگروه 
  11  1  7  3  0  ه روانشناسیگرو

  9  0  4  5  0  علوم ورزشیگروه 
  5  0  0  4  1  ودانش شناسیعلم اطالعات گروه

  13  1  7  5  0  گروه علوم تربیتی
  42  2  19  19  2  جمع کل
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دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی  
  دکتر رامین حبیبی

  

  روانشناسیتربیتی و  علوم دانشکده چهارمینسمت فعلی: 
  ريآخرین مدرك تحصیلی: دکت

  رشته وگرایش تحصیلی: روانشناسی تربیتی
  1391سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 

  محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی: دانشگاه تبریز
  1391تاریخ استخدام: 

 دانشیارمرتبه علمی: 
  

  
  سوابق اجرائی:

 
  به مدت  از تاریخ  نام سمت

  ادامه دارد  96شهریور   لوم تربیتی و روانشناسیرئیس دانشکده ع
  ماه 10سال و  1  94آذر   معاون دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

  سال 2  91بهمن   مدیرگروه علوم تربیتی

  
  

  مدیران قبلی:
  

  توضیحات  به مدت  از تاریخ  نام ونام خانوادگی  ردیف
  وع به حوزه معاونت فرهنگیرج  ماه 5سال و  3  93اردیبهشت   دکتر بهلول قربانیان  3
  رجوع به حوزه دانشجوئی  ماه 8سال و  5  87مهر   دکتر تقی زوار  2
  در ادامه  سال 5  82تیر   دکتر فخرالسادات قریشی راد  1
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  :اولین رئیس دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

  دکتر فخرالسادات قریشی راد- 
  
  انمشاور رئیس دانشگاه در امور بانومت فعلی: س

  يآخرین مدرك تحصیلی: دکتر
  رشته وگرایش تحصیلی: روانشناسی
  1381سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 

  الري فرانسهآخرین مدرك تحصیلی: دانشگاه پل و محل اخذ
  1368تاریخ استخدام: 

  استادمرتبه علمی: 
  

  سوابق اجرائی:
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  سال 2  95دي   مدیر گروه روانشناسی

  ادامه دارد  93مرداد   ور رئیس دانشگاه در امور بانوان و خانوادهمشا
  ماه 8سال و  2  90خرداد  مدیرگروه مطالعات خانواده

  ماه 4سال و  3  84شهریور   مدیرگروه روانشناسی
  سال 5  82تیر   اولین رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

  لسا 5  82اردیبهشت  مدیرگروه امور تربیتی و مشاوره
  سال 5  68مهر    مدیرگروه امور تربیتی و مشاوره

  سال 5  68مهر   اولین رئیس مرکز مشاوره دانشجوئی
  سال 7   68تیر   رئیس کتابخانه مرکزي دانشگاه
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:معاونت دانشکده  
  

  برقی عیسینام ونام خانوادگی: 
  روانشناسیتربیتی و  علوم معاون دانشکدهسمت فعلی: 

  يترآخرین مدرك تحصیلی: دک
  تربیتی علومرشته وگرایش تحصیلی: 

  1391سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 
  محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی: دانشگاه تبریز

  1391تاریخ استخدام: 
 استادیارمرتبه علمی: 

  

  
  سوابق اجرائی:

 
  به مدت  از تاریخ  نام سمت

  ادامه دارد  96مهر   معاون دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
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روه روانشناسی:گ   
  

  بافنده: حسن مدیر نام ونام خانوادگی
  سمت فعلی: مدیرگروه روان شناسی

  يآخرین مدرك تحصیلی: دکتر
  علوم اعصاب شناختی (مغز وشناخت)رشته وگرایش تحصیلی: 

  1391سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 
  تبریزمحل اخذ آخرین مدرك تحصیلی: دانشگاه 

  1390تاریخ استخدام: 
 ه علمی: استادیارمرتب

  

  سوابق اجرائی:
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  ادامه دارد  97دي   مدیرگروه روانشناسی

  ماه 2سال و  3  94آبان   مدیر امور فرهنگی و فوق برنامه
  ماه 3سال و  2  91آبان   مدیرگروه روانشناسی

  

  دکتر فخرالسادات قریشی اولین مدیرگروه روانشناسی:
  1384سال پذیرش دانشجو:
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 تربیتی علومگروه:  
  

  بهبود یاري قلی: مدیر نام ونام خانوادگی
  تربیتی علومسمت فعلی: مدیرگروه 

  يآخرین مدرك تحصیلی: دکتر
  تیو ترب میو فلسفه تعل خیتاررشته وگرایش تحصیلی: 

  1392سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 
  تهران خوارزمیمحل اخذ آخرین مدرك تحصیلی: دانشگاه 

  1392خ استخدام: تاری
 یاردانشمرتبه علمی: 

  

  
  سوابق اجرائی:

 
  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  ادامه دارد  97اسفند   یتربیت علوممدیرگروه 

  
  دکتر فخرالسادات قریشیتربیتی: علوماولین مدیرگروه 

  1388 سال پذیرش دانشجو:
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:گروه علوم ورزشی          
  

  رقیه فخرپور: نام ونام خانوادگی
  یمدیرگروه علوم ورزشلی:سمت فع

  دکتري  آخرین مدرك تحصیلی:
  ورزشی فیزیولوژي رشته وگرایش تحصیلی:

  1395سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی:
  شهید بهشتی تهراندانشگاه  محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی:

  1383 :تاریخ استخدام
 استادیار مرتبه علمی:

  

  سوابق اجرائی:
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  ادامه دارد  97آذر   وه علوم ورزشیمدیرگر

  ماه 9  86بهمن   مدیرگروه علوم ورزشی
  

  
  : بهلول قربانیانعلوم ورزشیاولین مدیرگروه 

  1383سال پذیرش دانشجو:
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:گروه مطالعات خانواده  
  

  پروانه عالئی: مدیر نام ونام خانوادگی
  سمت فعلی: مدیرگروه مطالعات خانواده

  يآخرین مدرك تحصیلی: دکتر
  روانشناسی تربیتیرشته وگرایش تحصیلی: 

  1392سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 
    تبریز دانشگاهآخرین مدرك تحصیلی:  محل اخذ

  1392تاریخ استخدام: 
  استادیارمرتبه علمی: 

  
  سوابق اجرائی:

 
  به مدت  از تاریخ  نام سمت

  ادامه دارد  97بهمن   مدیرگروه مطالعات خانواده
  

  ه مطالعات خانواده: دکتر حسن یعقوبیاولین مدیر گرو
  1376 سال پذیرش دانشجو:
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:علم اطالعات و دانش شناسی  
  

  عزیز هدایتی خوشمهر :مدیر نام ونام خانوادگی
  علم اطالعات و دانش شناسیسمت فعلی: مدیرگروه 

  دکتريآخرین مدرك تحصیلی: 
  مدیریت اطالعات و اسنادرشته وگرایش تحصیلی: 

  1391ن مدرك تحصیلی:سال اخذ آخری
  ترکیه -آنکارامحل اخذ آخرین مدرك تحصیلی: دانشگاه 

  1392تاریخ استخدام: 
 استادیارمرتبه علمی: 

  
  سوابق اجرائی:

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  ادامه دارد  97دي   مدیرگروه علم اطالعات و دانش شناسی

  ماه 8  95دي   مدیر امور دانشجوئی
  ماه 6سال و  2  93تیر   دانش شناسیمدیرگروه علم اطالعات و 

  

  
  

  اولین مدیرگروه کتابداري: رحیم شهبازي
  1383 سال پذیرش دانشجو:
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  علمی دانشکده کشاورزي هیئتاعضاي 

  نام گروه آموزشی
تعداد 
  مربی

تعداد 
  استادیار

تعداد 
  دانشیار

تعداد 
  استاد

  جمع کل

  11  0  5  6  0  گیاهپزشکی گروه 
  5  0  3  2  0  ه بیوتکنولوژيگرو

  6  0  1  5  0  گروه زراعت واصالح نباتات
  22  0  9  13  0  جمع کل
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 کده کشاورزيدانش  
  دکتر محمد احمدآبادي

  

  رئیس دانشکده کشاورزيسمت فعلی: 
  يآخرین مدرك تحصیلی: دکتر

  بیولوژي سلولی مولکولی-رشته وگرایش تحصیلی: مهندسی کشاورزي
  1386سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 

  دانشگاه پوتسدام آلمان پالنک و-انیستیتوي ماکس خذ آخرین مدرك تحصیلی:محل ا
  1386تاریخ استخدام: 

 دانشیارمرتبه علمی: 
  

  سوابق اجرائی:
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  ادامه دارد  98آذر   رئیس دانشکده کشاورزي
  ماه 4سال و  2  95مهر   معاون دانشجوئی دانشگاه
  ماه 8  93آذر   معاون دانشجوئی دانشگاه

  ماه 7سال و 2  90دي  اولین رئیس دانشکده کشاورزي
  ماه 6سال و 1  90خرداد  مدیر امور آموزشی دانشگاه

  سال 3  87  مدیرگروه کشاورزي
  مدیران قبلی:

  
  توضیحات  به مدت  از تاریخ  نام ونام خانوادگی  ردیف

  در ادامه  ماه 3سال و  4  94شهریور   دکتر حمید محمدي  3
  //  ماه 14  93تیر   اصر عیوضیان کاريدکتر ن  2
  در همین صفحه  ماه 7سال و  2  90دي   دکتر محمد احمدآبادي  1



 ١٣٦                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه

 

  سومین رئیس دانشکده کشاورزي:
  دکتر حمید محمدي -
  

  عضو هیات علمی گروه زراعتسمت فعلی: 
  دکتري آخرین مدرك تحصیلی: 
  فیزیولوژي گیاهان زراعی-زراعترشته وگرایش تحصیلی: 

  1390ذ آخرین مدرك تحصیلی: سال اخ
  دانشگاه تهرانمحل اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 

  1390تاریخ استخدام: 
 دانشیارمرتبه علمی: 

 
  سوابق اجرائی:

 
  به مدت  از تاریخ  نام سمت

  ماه 3سال و  4  94شهریور   رئیس دانشکده کشاورزي
  سال 1  93مرداد   مدیر گروه زراعت و اصالح نباتات

  سال ونیم 1  92اسفند   شاورزيمعاون دانشکده ک
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معاونت دانشکده  
  

  

  شالله مصلحینام ونام خانوادگی مدیر: 
  معاون دانشکده کشاورزيسمت فعلی: 

  دکتري آخرین مدرك تحصیلی: 
  بیماري شناسی گیاهیرشته وگرایش تحصیلی: 

  1394سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 
  تبریز محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی: دانشگاه

  1395تاریخ استخدام: 
 استادیارمرتبه علمی: 

  

  سوابق اجرائی:
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  ادامه دارد  98آذر   معاون دانشکده کشاورزي
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 گیاهپزشکیگروه   
  

  ناصر عیوضیان کاري: مدیر نام ونام خانوادگی 

  مدیر گروه گیاهپزشکیسمت فعلی: 
  يآخرین مدرك تحصیلی: دکتر

  حشرات يپاتولوژ-يکشاورز یحشره شناسصیلی: رشته وگرایش تح
  1387 سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 
  دانشگاه تبریز محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی:

  1387 تاریخ استخدام: 
 دانشیارمرتبه علمی: 

  
  سوابق اجرائی:

 
  به مدت  از تاریخ  نام سمت

  ادامه دارد  97مهر   مدیر گروه گیاهپزشکی
  ماه 14  93تیر   اورزيدومین رئیس دانشکده کش

  سال 2  87  مدیرگروه کشاورزي
  

شیرزاددکتراکبر:گیاه پزشکیاولین مدیرگروه   
 1382 :سال ایجاد گروه          1383 :سال پذیرش دانشجو
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 بیوتکنولوژيگروه  
  
  

  علیرضا تاري نژاد: مدیر نام ونام خانوادگی
  سمت فعلی: مدیرگروه بیوتکنولوژي

  : دکتريآخرین مدرك تحصیلی
  بیومتري-ژنتیکرشته وگرایش تحصیلی: 

  1386سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 
   تبریز محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی: دانشگاه

  1386تاریخ استخدام: 
 دانشیارمرتبه علمی: 

 
  سوابق اجرائی:

  
  به مدت  از تاریخ  نام سمت

  ادامه دارد  98آبان   مدیرگروه بیوتکنولوژي
  ماه 8سال و  2  94مهر  رزيمعاون دانشکده کشاو

  سال 1  93شهریور   مدیر گروه بیوتکنولوژي
  ماه 9سال و  3  89آبان   رئیس گروه استعدادهاي درخشان

  
 

دکترمقصود پژوهنده:بیوتکنولوژياولین مدیرگروه   
1390:سال ایجاد گروه          1388 :سال پذیرش دانشجو  
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 زراعت و اصالح نباتاتگروه  
  

  بختوري امیررضا صادقی: مدیر نوادگینام ونام خا
  زراعت و اصالح نباتات سمت فعلی: مدیرگروه

  آخرین مدرك تحصیلی: دکتري
  گیاهان داروئی-زراعتته وگرایش تحصیلی: رش

  1389سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی: 
  آنکارا محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی: دانشگاه

  1391 تاریخ استخدام: 
 مرتبه علمی: استادیار

  

   سوابق اجرائی:
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  ادامه دارد  96شهریور   مدیرگروه زراعت واصالح نباتات

مشاور رئیس و مسئول گروه هاي کشاورزي و طب سنتی 
  جهاد دانشگاهی استان آ.ش

  ادامه دارد  95بهمن 

  ادامه دارد  95  استاد راهنماي انجمن علمی بین رشته اي کارآفرین
  سال 1  94  انجمن علمی محیط زیست  استاد راهنماي

  ادامه دارد  94  شهید مدنی آذربایجان مسئول بسیج اساتید دانشگاه
  سال 2  93  دبیر هم اندیشی اساتید و نخبگان دانشگاه

  سال 2  92  استاد راهنماي انجمن علمی گیاهان دارویی
  سال 3  91  جانشین بسیج اساتید دانشگاه

 
  امبیز عزیزپوردکترک:زراعتاولین مدیرگروه 

  1390:سال پذیرش دانشجو

 


