
 رؤساي دانشگاه شهيد مدني آذربايجان از بدو تأسيس:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مين رئيس دانشگاهتفه

 دکتر ميرجليل اکرمي -
 

 تبريزدانشگاه  علمی  عضو هيئتسمت فعلی: 

 يآخرين مدرک تحصيلی: دکتر

 زبان و ادبيات فارسیرشته وگرايش تحصيلی:  

 1375سال اخذ آخرين مدرک تحصيلی: 

 تربيت مدرسمحل اخذ آخرين مدرک تحصيلی: دانشگاه 

                                                                                   1369تاريخ استخدام: 

 استادمرتبه علمی: 
 

 
 
 
 
 

 به مدت از تاریخ نام ونام خانوادگی رديف

 ادامه دارد 93ارديبهشت  دكتر حسن ولي زاده 8

 ماه 9سال و  3 89مرداد  دكتر ميرجليل اكرمي 7

 سال 3 86 شهريور دكتر محمد  امین فرد 6

 و نيم سال 1 84اسفند دکتر محمدعلی متفکر آزاد 5

 سال و نيم 7 77مرداد  دکتر محمد آقازاده 4

 سال 2 75تیر  دکتر محمدحسین سرورالدین 3

 ماه 2سال و  2 73فروردین دکتر رضا ایراندوست تبریزی 2

 ماه 10سال و  5 67خرداد  محمد آقازاده 1



 ششمين رئيس دانشگاه
 

 فرددکترمحمد  امين 
 

 عضو هيئت علمی گروه فقه وحقوق اسالمیسمت فعلی: 

 يآخرين مدرک تحصيلی: دکتر

 رشته وگرايش تحصيلی:  فقه وحقوق اسالمی

 1381سال اخذ آخرين مدرک تحصيلی: 

                                                    ی مشهدمحل اخذ آخرين مدرک تحصيلی: دانشگاه فردوس

  1372تاريخ استخدام: 

 دانشيارمرتبه علمی: 
 

 

 
 

 :رئيس دانشگاهپنجمين 

 دکترمحمدعلي متفکرآزاد -

 
 

 ت علمی دانشگاه تبريز سمت فعلی: عضو هيأ

 مدرک تحصيلی: دکتراي علوم اقتصاد

 تحصيلی: اقتصاد خردوکالن رشته وگرايش

 1377سال اخذ آخرين مدرک تحصيلی: 

                                                           محل اخذ آخرين مدرک تحصيلی: دانشگاه تهران

  1356تاريخ استخدام: 

 استادمرتبه علمی: 
 

 

 



 

 

 

 :رئيس دانشگاهسومين 
 

 دکترمحمدحسين سرورالدين-
 

 استاد بازنشسته دانشگاه تبريزسمت فعلی: 

 يمدرک تحصيلی: دکتر

 رشته وگرايش تحصيلی: شيمی تجزيه

 1365سال اخذ آخرين مدرک تحصيلی: 

                                                                     دانشگاه بيرمنگام انگلستانمحل اخذ آخرين مدرک تحصيلی: 

 1360تاريخ استخدام: 
  

 

 
 

 دومين رئيس دانشگاه:

 ایراندوست تبریزی دکتررضا -
 

 يمدرک تحصيلی: دکتر

 رشته وگرايش تحصيلی: زبان و ادبيات فرانسه

 1353سال اخذ آخرين مدرک تحصيلی: 

 محل اخذ آخرين مدرک تحصيلی: فرانسه

 1354تاريخ استخدام: 

           مرتبه علمی: استاد بازنشسته دانشگاه تبريز



 
            

                                                          
 

 

 رئيس دانشگاه:اولين و چهارمين 
 

 دکتر محمد آقازاده -
 

 عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریزسمت فعلی: 

 يک تحصیلی: دکترمدر

 رشته وگرایش تحصیلی: میکروب شناسی پزشکی

 1375سال اخذ آخرین مدرک تحصیلی: 

                                                             محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: تربیت مدرس تهران

   1366تاریخ استخدام: 

 اري: استادیمرتبه علم


