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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
در این راستا دانشگاه شهید مدنی آذربایجان افتخار دارد که به . نظام مقدس جمهوري اسالمی استارزشمند 

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

  .و تربیت، ثبت دفتر خاطرات این دانشگاه می نمایم
با تقدیم سپاس به رؤساي محترم قبلی دانشگاه که در پیشرفت همه جانبه این مجموعه علمی، 
زحمات فراوانی را متقبل شده اند، امیدوارم روند توسعه دانشگاه با سرعت بیشتر ادامه داشته و در جهت 

زي مجموعه فعالیتهاي این مجموعه ارزشمند جهت ارائه به نسل هاي آتی اقدامات بیشتري صورت مستندسا
  .گیرد

  
  

  آرزوي توفیق الهی با              
  دکتر حسن ولی زاده

  1393مهر         
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 :دانشگاه قبلی محترم سرپرست سخن

وسعه مراکز علمی و دانشگاهی و به تبع یکی از دستاوردهاي بزرگ و ارزشمند نظام مقدس اسالمی ت
دانشگاه تربیت معلم آذربایجان به عنوان . هاي روز دنیاستهاي 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
کش شود که فداکاریهاي بسیاري را از ناحیه مدیران زحمتهاي خود میالیتکشور در حالی وارد دهه سوم از فع

هاي بسیار شیرین نومند با میوهو خدوم خود در بیست سال گذشته شاهد بوده و این نهال نوپا را به درختی ت
ی. اندتبدیل کرده» که همانا تربیت نسل جوان پویا و جویاي دانش و فرهنگ است« داشت اینجانب ضمن گرام

یاد و خاطره همه سروران عزیزي که در بیست سال گذشته براي اعتالء نام و اهداف بلند دانشگاه کوشش 
توفیق » آذربایجانتربیت معلّم دانشگاه « اند، بسیار مفتخر هستم در کنار تالشگران عرصه علم و ادبنموده

فتخارا قرین نام دوستان و ثبت دفت حضور یافته و نام خــود   .نمایمر خدمت به دانش و فرهنگ میـر پرا
اند تشکر و دانم 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 گیردسلها و انعکاس آن به ناین فعالیت

  
  

  دکتر میرجلیل اکرمی         
  مصادف باروز بسیج 89پنجم آذر                                      

  

  
  
 ب
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  :دانشگاه قبلیمحترم  رئیس سخن
  

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

زیباي نوباوگان جویاي دانش استحرکت آب در سرتاسر مسیر خویش، یادآور زمزمه اي که هاي نوشکفتهغنچه. هاي 
ري پیوستن به دریاي دانشگاه  ر داده وچون جویبا رؤیاي خود قرا ریدهاي  را  غوّاصی در اعماق علم و دانش و صید مروا

ري خویش به بندگان پاك الهی می را برین هدف خدمتگزا ی  ري به خداجویان  ؛دانندسفید اکتشاف و دانائ و این خدمتگزا
ی و   .است احدیت منّان عاشق و بندگان الهی، چه مناسب براقی براي عروج به سمت یگانه معشوق هست

ران عالم  آري زمند دریادالن و سکّاندا وده و هردو نیا ز و گوهرهاي درخشان ب را رمز،  ز  دانشگاه و دریا هردو پر ا
وانمندي است که در مقابل امواج خروشان و ر شبانه وت ري و ایثا ی علم سهمگین مشکالت، با فداکا روزي خود، کشت

را به ساحل انسانیت رهنمون باشند   .وسعادت 
ز همّت واال و زحمات و خدمات بیمجموع شائبه بیست ساله دریادالن و ه حاضر، مختصر یادي است ا

رنگ تزکیه،  رنگا ر دانشگاه تنیدند تا فرش اعالي  را بر تا ی خود  ران دانشگاه تربیت معلّم آذربایجان که پود جوان سکّاندا
ران دانشجوي فرهیخته زیر پاي صدها استاد و هزا را بر  ی بگسترند تا با بهره تعلیم و تعلّم  روشنایی شمع کنون ز  گیري ا

رند را در اعماق جان خویش بکا را به نیکی خوانده و به فراست بذر معرفت  به . وجودي این عزیزان، ورقهاي کتب معرفت 
وه ر زندگی برچیننداین امید که می را در بها   .هاي شیرین وصل 

ر خانم قاسم آري به همّت بلند جناب آقاي دکتر عبدالحسین فالحی وانستیم شجرهو سرکا ي طیّبه نژاد ت
را به تماشا بنشینیم؛پرطراوت و زنده مدیریت سطوح مختلف دانشگاه در بیس باشد که این برگ سبز،  ت سال گذشته 

زبان به تمجید و. مقبول طبع صاحب نظران افتد راي آن نیست که  را یا ز کلیه خادمان و زحمت این قلم  کشان تشکّر ا
ق بگشای ر عشق، نغمه ها سروده اند که در این کتیبه عشّا ران عندلیب خوش الحان در این گلزا د، و نیک می داند که هزا

ز آنها نیست روزي سرخی گلبرگهاي الله هاي این بوستان تفسیر و. نام و یادي ا را باور این است که اگر  تأویل  این قلم 
ز پرده فرامشوند، نام زیادي چهره ا زه  وشی به در آورده و بر شکوه صف طویل خادمان دانشگاه تربیت معلّم هاي پرآوا

  .شمع خاموش یاد عزیزشان پرفروغ باد. آذربایجان خواهند افزود

وان این قلم به رسم ادب، دست و را که درکسوت نمایندگی  صاحب نات ی  وانمند تمام عزیزان و سروران زوي ت با
ی و رمند و هیئتی، ائمّه جمعه وجماعات، شهرستان مجلس شوراي اسالمی، مسئول استان در طول بیست ... علمی، کا

ی متحمّل  سال گذشته به خاطر رشد و  بالندگی سرو تنومند دانشگاه تربیت معلّم آذربایجان، خون دل خورده و زحمت
ی و شهداي واالمقام بهاند، میشده ربوب  1389طمیّه ویژه شهید عزیز و گمنامی که در ایام فابوسد و در محضر حضرت 

را با حضور خویش معطّر کردهصحنه بندیم که با تمام وجود تالش کنیم که این دریاي است عهد و پیمان میي دانشگاه 
زیم تا ان را به اقیانوسی شکوهمند مبدّل سا ز  را رمز و  وار شاءاله در افق چشمپر  ز بیست ساله، درّهاي گرانبهایش ان اندا

را بکنندهخیره   .رجهان و جهانیان بگستراندي پرثمر خود 
  89اردیبهشت دکترمحمد امین فرد،            

  
 ج
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مهمقد:  
  

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

ّر شد شناسه مدیران دانشگاه نیز تهیه شود که تدوین آن با  هیئتدانشگاه و شناسه اعضاي محترم  علمی دانشگاه، مقر
رشناس محترم  ر خانم قاسم نژاد، کا رت اینجانب به سرکا رت و گروهنظا زیابی، محوّل شد نظا   .ار

ر، انجام با همفکري هاي انجام شده، تالش شد تا این مجموعه بصو ی وسعت کا رت هرچه کاملتر تهیه شود ول
رو بود مشکل می نمود را در مدت محدودي که پیش  ز به تکمیل دارد، تاخیر بیش از هرچند مجموعه. آن  ي حاضر نیا

روا ندانسته و ویرایش اوّل آن را در هفته گرامیداشت مقام معلّم سال  را    .تقدیم می نماید 89این 
ی که در طول این بیست سال در به ثمر عی بر این شد تا با گردآوري شناسهبا تهیه این مجموعه س ز مدیران اي ا

ی این دانشگاه گامی برداشته اند یادي شود ی . رسیدن و شکوفائ زمان ر سا ی شناسه بر اساس آخرین نمودا ر کل ساختا
رتخانه طراحی گردیده است ر  مدیریت دانشگاه. مصوّب وزا ریاست دانشگاه و چها معاونت شامل معاونت آموزشی شامل 

ی ري و مال ی و فرهنگی، ومعاونت ادا ی، معاونت پژوهشی و فناوري، معاونت دانشجوئ ی باشـد و تحصیالت تکمیل . مـ
رهبري، تشکّ انجمن هاي علمی،  و لهاي اسالمی دانشجوییهمچنین نهادهاي فرهنگی مانند دفتر نمایندگی مقام معظم 

را در انجام رسالت هاي  ري می نماینددانشگاه  ی بر اسـاس  .خود یا ز عناوین مدیران قبل الزم به ذکر است که برخی ا
ی دانشگاه معاونت آموزشی و معاونت  زمان ر سا وان مثال در اولین نمودا ی جدید ذکر گردیده است؛ به عن زمان ر سا نمودا

ولیت  ی در عمل بر اساس وظایف محوله، تفکیک مسئ ی بصورت ادغام شده هستند ول ضمناً . و سمت شده بوددانشجوئ
ز  ري ا ز وضعیت گروههاي آموزشی درحال ایجاد  ادامهکل گروههاي مصوب دانشگاه در نمودا ی ا آورده شده است که نمائ

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

رند ز دانشگاه حضور دا رج ا ی دانشگاه که در خا رت متبوع،  محترم قبل و با وجود مشغله هاي فراوان نظیر معاونت وزا
را براي تدوین هر  گاه هنر اسالمی تبریز وـریاست دانشگاه زنجان، معاونت دانش ري  زنشستگی، نهایت همکا یا درکسوت با

ز نمایم تر این مجموعه به عمل آوردند تقدیر وچه دقیق را ابرا ی خود    .سپاس قلب
زنده راهنمائیهاي ار ز  ر، دقّت و خالقیت سرکار در خاتمه ا ز پیگیري، پشتکا ریاست محترم دانشگاه و در نهایت ا ي 

ی که در واحدهاي مختلف دانشگاه در تهیه این مجموعه با ای ري نمودند خانم قاسم نژاد و نیز تمامی عزیزان شان همکا
ري می گردد   .سپاسگزا

  1389  اردیبهشت   12                                           
  مصادف با سالگرد شهادت استاد مطهري                 

  عبدالحسین فالحی                      
  
  
  
  د
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    :تاریخچه دانشگاه

در سال  ست که مجوّز تأسیس آندانشگاههاي بزرگ و جدید کشور ایکی از  آذربایجان شهید مدنیدانشگاه 
وان شعبه دانشگاه  1367 ز سال تربیت معلّم به عن ی صادر گردید و ا رت فرهنگ وآموزش عال ز طرف وزا با  1368تهران ا

را در 74پذیرش  رسی فعالیت آموزشی خود  ریاضی و ادبیات فا ري در انتهاي  دانشجو در دو رشته  یک ساختمان استیجا
ی تبریز آ ز نمودخیابان طالقان ریخ  و غا ز تا ز دانشگاه تربیت معلم تهران جدا شده و 30/4/69ا با نام مستقل تربیت معلّم  ا

را ادامه دادا هدف تربیت نیروي انسانی متخصّصب تبریز و ریخ . ، فعالیتهاي خود  با موافقت  20/5/80این دانشگاه درتا
وم رت عل شوراي  05/02/91مورخ  710در جلسه . دادتغییر نام  اندانشگاه تربیت معلم آذربایجتحقیقات وفناوري به ، وزا

ی انقالب فرهنگی موضوع تغییر نام دانشگاه مطرح شد و تغییر نام دانشگاه به   "دانشگاه شهید مدنی آذربایجان"عال
ر گرفت   . مورد موافقت و تصویب شوراي عالی انقالب فرهنگی قرا

ز مطالعات جامع، طرح  نفر دانشجو در قالب پنج دانشکده و 10000با ظرفیت  احداث و تجهیز دانشگاه پس ا
رشناسی 26 ز  کارشناسی ارشد و، رشته آموزشی در دوره کا  1380در تابستان . مورد تصویب قرار گرفتدکترا در سه فا

ري خود در تبریز  ز ساختمان استیجا پردیس اصلی دانشگاه در . شد منتقلپردیس اصلی خود در آذرشهر به دانشگاه ا
ی به مساحت زمی ر در  1200ن ی مراغه واقع شده  -کیلومتري جاده تبریز 35هکتا ز سالتحصیل  -81است و همزمان با آغا
وقت علوم، تحقیقات و فناوري و سایر مسئوالن استان افتتاح و مورد محترم دکتر مصطفی معین وزیر آقاي با حضور   80

ر گرفت ري قرا در  )خیابان دامپزشکی، خیابان ورزش( ه در کوي خطیب شمالیپردیس تبریز دانشگاساختمان . بهره بردا
ی بالغ بر داخل شهر تبریز واقع است که  ی در حدود  9000با مساحت زیربنای ري متر مربع،  6500متر مربع و  محل برگزا

ردیبهشت ماه سال این دانشگاه دوره هاي آموزش مجازي و آزاد  رت علوم، 1392بوده و در ا تحقیقات  با اخذ موافقت وزا
وان پردیس تبریز، گام بلندي در جهت گسترش  فعالیت هاي آموزشی و دوره هاي تحصیالت تکمیلی و فناوري به عن

ی آذربایجان برداشته شده استدانشگاه  ز  .شهید مدن ز زمان تأسیس و با داشتن  27اینک با گذشت بیش ا  بیش ازسال ا
وم پایه، فنی  6000 وم انسانی، ال فناوري اطالعات، مهندسی،دانشجو در رشته هاي مختلف عل رف  تاهیادبیات و عل و معا

رمند، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان یکی از  201علمی تمام وقت و  هیئتعضو  264اسالمی و کشاورزي، تعداد  کا
دانشگاههاي بزرگ منطقه شمال غرب کشور محسوب می گردد و امید آن است که با جدیت و همت مضاعف، این 

ی دردان واند همچون نگین وپا بت عرصه علم و فرهنگ ایران اسالمی بدرخشد و بسترهاي جدیدي براي فعالیت  شگاه ن
  .دانشجویان و دانش پژوهان فراهم نماید

  

  )نفر(جمع   )نفر(تعداد   عنوان
ی هیئتاعضاي  ی با مرتبه مرب علم  18 

ی با مرتبه استادیار هیئتاعضاي   264 علم  174 
ی با مرتبه دانشیارعلم هیئتاعضاي   49 
ی با مرتبه استاد هیئتاعضاي  علم  23 

 4771 تعداد کل دانشجویان کارشناسی
ی ارشد  6319  1280 تعداد کل دانشجویان کارشناس

 268 تعداد کل دانشجویان دکتري
ی - کیلومتري جاده تبریز35   53714-161: صندوق پستی   5375171379:  مراغه ،  کدپست

ی وبگا   ir.ac.azaruniv.www:   دانشگاه هنشان

ه
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  :مهدمقدمه اي بر ویرایش 
  

 هیئتهمزمان با بیستمین سال تأسیس دانشگاه به پیشنهاد  1388ائیز سال در پ "شناسه مدیران دانشگاه"
ز زحمات کشیده  دانشگاه شکل گرفت تا وقت رئیسه محترم را به نماي کوچکی ا رور  شده در به ثمر رسیدن این درخت با

ز جمع آوري و تدوین در خرداد ماه سال  .نمایش بگذارد ر در صفحه اصلی وبگاه  1389این شناسه بعد ا براي اولین با
ز زحمات این  رسال گردید تا ا ی براي اولین مدیران حوزه هاي مختلف دانشگاه نیز ا دانشگاه درج گردید و بصورت پست

  .هم یادي شود عزیزان
  

فایل ویرایش سوم در وبگاه دانشگاه 1390 خردادانجام یافته و در  1389ویرایش دوم این شناسه در پائیز 
ی شد ی . جایگزین فایل قبل ز لحاظ رده هاي مدیریتی تغییرات که شامل ایجاد معاونت جدید  ایجاد شددر ویرایش سوم ا

رم، دانشکده کشاورزي به جمع  .می باشد جوئیـنشو مستقل شدن مرکز مشاوره دا اجتماعی فرهنگی و در ویرایش چها
دانشکده کشاورزي و همچنین گروه  جدید گروه هاي آموزشی در ویرایش پنجم  ه ودانشکده هاي دانشگاه افزوده شد
ی  ریاضی کاربردي معرف ی نیز به گروه آموزشی علم نا. شدندآموزشی  ري و اطالع رسان عات و اطالم گروه آموزشی کتابدا

دانشگاه شهید ، منظور بهبود مداوم عملکرد آموزشی و پژوهشیه بدر ویرایش ششم شناسه،  .دانش شناسی تغییر یافت
ی رتقاء درآذربایجان مبادرت به پیاده سازي و اجراي سیستم مدیریت بهبود کیفیت  مدن سطح کیفیت و نظام  راستاي ا

ري الشت، و با همت نمودمندکردن فعالیت ها و فرایندها  رکنان و همکا و طی ماه ها کار فشرده و مداوم،  مدیران وکا
ز مؤسسه توف اینترسرت آلمان 9001- 2008موفق به اخذ گواهی نامه ایزو دانشگاه  91سرانجام در اسفندماه   شد تا با ا

ز نظام مدیریت کیفیت یان و مراجعان مستمر فرایندها و افزایش سطح رضایتمندي دانشجو در جهت بهبود ،بهره گیري ا
رد ی گام بردا ر هاي نوین مدیریت ز ابزا اخذ مجوز پردیس تبریز و همچنین اخذ گواهینامه تضمین کیفیت ایزو . با استفاده ا

ی این دانشگاه نقش ب 9001 رتقاء کیفیت خدمات رسان ی داشته استه در ا ی . سزائ ز ابتداي سالتحصیل پردیس  92- 93ا
را در کشور  رشته 5تبریز با پذیرش دانشجو در  ز فعالیتهاي علمی خود  رشد و دو رشته دکتري، دور جدیدي ا رشناسی ا کا

را فراهم می  روز دنیا همخوانی داشته و امکان تبادل دانش در سطح گسترده تري  ز نموده است که با فناوري هاي به  آغا
زد ز مهرماه سال  .سا همچنین گروه تربیت بدنی . گردیدگروه مهندسی شیمی با پذیرش دانشجو در این رشته ایجاد  94ا

رشناسیدوره هاي ، مدیریت ظرفیت پذیرش آموزشی جهت گیري حوزه 95سال  از. به گروه علوم ورزشی تغییر نام داد ، کا
ریزي  ی بر اساس برنامه  ریزش پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف تحصیل ز  وگیري ا رشد و دکتري به منظور جل رشناسی ا کا

ویت دهی ب ردقیق، و اول رآمد، ه رشته هاي پرطرفدا ز جامعه در توسعه کمی رشته  ،کا  30تا  20و افزایش  هاو مورد نیا
رشد نوبت دوم  رشناسی ا روان، پژوهشکده سیستم  .می باشددرصد پذیرش دانشجوي کا تأسیس پژوهشکده سالمت 

ز  زي مرکز رشد فناوري هاي دانشگاه و تأسیس گروه آموزشی حقوق ا راه اندا می  96دیگر اقدامات مهم سال هاي قدرت، 
وان به مجموعه  .باشد در ویرایش جدید، جهت تجلیل و پاسداشت اساتید بازنشست شده دانشگاه صفحه اي نیز با این عن

  .اضافه گردید
وان   ی، با تمام ت روند گسترش علم و  در تالش استاین دانشگاه با داشتن ظرفیت هاي علمی غن واند  تا بت

را براي انجام فعالیتهاي علمی، فناوري و صنعت در ا ی  را برآورد سازد و فرصتهاي مختلف ی و در کشور  ستان آذربایجان شرق
ی ایجاد نماید سال فعالیت ارزنده و تالشهاي اساتید و مسئولین دانشگاه، تاکنون  هفتدر طول بیست و . پژوهشی و شغل

رغ التحصیل شده و در  18000قریب به  ز این دانشگاه فا ر و فعالیت شده اندعرصهدانشجو ا   .هاي مختلف وارد کا

 و
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  :اطالعات کلی دانشکده هاي دانشگاه
  

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

ه : تأسیس با عنوان دانشکده علوم   دانشکده علوم پای
24/04/1368  

  دانشکده فنی و مهندسی

سال تأسیس  با عنوان دانشکده 
  24/04/1368: یت دبیر فنیترب

: تاریخ تصویب تغییر عنوان دانشکده
31/02/1384  

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

  کامپیوتر
: تاریخ موافقت اصولی 

06/04/1383  

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

  28/02/1392 :تاریخ موافقت اصولی  دانشکده کشاورزي
  08/02/1392   پردیس تبریز

  
  
  
  
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
اساس مجوز  دفتر گست1 تأسیس دانشکده ها بر  رنامه ریزي آموزش عالی می باشدسال    .رش و ب
وده و از سال    2 انسانی ب و علوم  ادبیات    .با عنوان جدید بصورت مستقل به تصویب رسیده است 1379این دانشکده قبالً زیرمجموعه دانشکده 
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اطالعات رشته هاي تحصیلی دانشکده ادبیات و علوم انسانی  

مقطع   ردیف
  تحصیلی

  نام رشته  گروه
سال 
  ایجاد 

ر اول(   )با

تاریخ 
موافقت 
  قطعی

سال 
اخذ 

  دانشجو

رشته 
  دایر

1- 1  

سی
شنا

کار
  

گروه 
زبان 

وادبیات 
  فارسی

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

ه گرو
زبان 

  انگلیسی

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

زبان انگلیسی   زش    *  96  07/05/96  96  آمو

3- 1  
گروه 
زبان 

وادبیات 
  عربی

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

ی   2 -3 ر(زبان و ادبیات عرب ره دا   *  75  13/03/77  75  )آزاد وستا

3- 
ی   3 ري(زبان و ادبیات عرب     -  07/11/81  -  )نیمه حضو

1  
شد

 ار
سی

شنا
کار

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

گروه   1 - 2
زبان 

  انگلیسی

زبان انگلیسی زش    *  83  11/05/84  83  آمو

  *  87  06/03/88  86  ادبیات انگلیسیزبان و   2 - 2

زبان انگلیسی  3 - 2 ی    *  92  -  91  مترجم

گروه   1 -3
  عربی

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

ی  2 -3 زبان عرب ی    *  92  -  91  مترجم
1-1  

  دکتري

گروه 
زبان 

وادبیات 
  فارسی

  *  83  25/01/86  83  زبان و ادبیات فارسی
ی  1-2   *  91  22/08/90  90  )شبانه( زبان و ادبیات فارس
  *  92  -  92  ادبیات عرفانی  1-3
  *  92  -  92  ادبیات غنائی  1-4

گروه   1- 2
  *  94  08/09/93  -  زبان وادبیات عربی  عربی

  ز
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 پایهاطالعات رشته هاي تحصیلی دانشکده علوم  

  

  ردیف
مقطع 

ی    تحصیل
  نام رشته  گروه

سال 
  ایجاد

ر اول(   )با

ریخ  تا
موافقت 
  قطعی

سال 
اخذ 

  دانشجو

رشته 
  دایر

1- 1  

ی
اس

شن
کار

  

گروه 
ی  ریاض
  محض

    68  03/02/68  68  دبیري ریاضی
ض  2 -1 ی مح ره دار(ریاض     -  24/03/73  -  )ستا
ی محض  3 -1   *  78  29/05/79  78  ریاض
ض   4 -1 ی مح ري(ریاض     -  07/11/81  -  )نیمه حضو
ی   5 -1 زش ریاض     82  -  82  )ناپیوسته(آمو
ه گرو  1 - 2

ی  ریاض
ربردي   کا

ربردي ی کا   *  87  03/11/86  86  ریاض

2 - 2  
ربردها  ی (ریاضیات وکا ریاض جایگزین 

ربردي ض وکا   *  89  15/06/89  89  )مح

3- 1  

گروه 
  فیزیک

ره دار(دبیري فیزیک     -  25/07/72  -  )ستا

    73  -  72  دبیري فیزیک  2 -3
  *  77  29/05/79  77  فیزیک  3 -3
رين(دبیري فیزیک   4 -3     -  07/11/81  -  )یمه حضو
س  3-5   *  95  26/04/95  -  یـفیزیک مهند
4- 1  

گروه 
  شیمی

ی محض   *  74  11/03/78  74  شیم
ض  2 -4 ی مح ر(شیم     -  22/03/75  -  )ستاره دا
ی   4-3 ري(شیم     -  -  81  )نیمه حضو
    85  -  85  دبیري شیمی  4 -4
ی   5 -4 زي(شیم   *  88  26/05/90  88  )مجا
ربرديشی  6 -4 ی کا   *  91  19/12/91  91  م

گروه   1 -5
زیست 
  شناسی

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

ی   2 -5 لکول ی ومو سلول شناسی علوم    *  84  26/05/90  83  زیست 
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پایهطالعات رشته هاي تحصیلی دانشکده علوم ادامه ا  

  

1  

شد
ی ار

اس
شن

کار
  

گروه 
ی  ریاض
  محض

ی محض   *  82  24/11/86  82  ریاض

2  
گروه 
  ریاضی
ربردي   کا

ی کاربردي   *  86  06/03/88  85  ریاض

گروه   3
  *  79  11/01/80  79  فیزیک  فیزیک

4 - 1  
گروه 
  شیمی

ی ، تجزیه، آلیبا گرایشهاي  شیم
ی فیزیک ی، شیم   معدن

79  11/01/94  79  *  

  *  89  26/05/90  88  فیتوشیمی  2 - 4
ی کاربردي  3- 4   *  94  -  94  شیم
5 - 1  

گروه 
 زیست
  شناسی

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

فیزیولوژي -زیست شناسی علوم گیاهی  
ی    *  87  06/03/88  86  گیاه

ی -زیست شناسی علوم گیاهی  2 - 5 سلول
  تکوینی

19/01/91  19/12/91  91  *  

  *  97  10/09/96  -  بیوشیمی  3 - 5

1 - 1  

ري
دکت

  
گروه 
ی  ریاض
  محض

  *  85  06/03/88  85  آنالیز -ریاضی

ی   2 - 1   *  91  19/12/91  22/8/90  )شبانه(ریاض

ی محض  3 - 1   *  88  26/05/90  87  ریاض

گروه   1 -2
  ریاضی
ربردي   کا

ی کاربردي   *  90  26/05/90  89  ریاض

ی کاربردي  2 -2   *  91  -  20/01/91  پژوهش محور -ریاض

گروه   1 -3
  فیزیک

  *  88  18/06/89  86  فیزیک

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

4 - 1  

گروه 
  شیمی

ی  ی فیزیک(شیم   *  86  24/11/86  84  )تجزیه، معدنی، شیم

ی آلی  2 - 4   *  90  -  90  شیم

ی   3 - 4   *  91  19/12/91  22/8/90  )شبانه(شیم

ی آلی  4 - 4   *  91  -  91  پژوهش محور - شیم
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 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  

سی
شنا

کار
  

گروه 
مهندسی 

  عمران

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

  86  تربیت دبیر فنی ساختمان  5 -1
جایگزین (

تربیت دبیر فنی 
  )عمران

86    

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

گروه   1 -2
مهندسی 

  برق

  *  79  14/12/78  78  مهندسی برق
اپیوسته(بیر فنی قدرت تربیت د  2 -2     80  -  12/04/80  )ن
    86  -  86  الکترونیک -تربیت دبیر فنی برق  3 -2
    86  -  80  قدرت -تربیت دبیر فنی برق  4 -2

گروه   1 -3
مهندسی 
  مکانیک

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

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

4  
ه گرو

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

گروه مهندسی   5
  شیمی

  *  94  01/08/95  94  مهندسی شیمی

1- 1  

شد
 ار

سی
شنا

کار
  

  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  )نیکژئوتک(خاك و پی -مهندسی عمران  3 -1

  *  95  19/05/95  -  آب-مهندسی عمران  
2- 1  

گروه 
مهندسی 

  برق

  *  85  24/11/86  85  سیستم هاي قدرت - مهندسی برق
  *  92  -  92  مدارهاي مجتمع الکترونیک -مهندسی برق  2-2

2-3  
الکترونیک قدرت  - مهندسی برق

  وماشین هاي الکتریکی 
08/03/92  -  92  *  

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

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

  *  91  24/04/92  17/03/91  مهندسی برق  گروه برق  دکتري  1
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 یمالاس معارفو  تهیاالاطالعات رشته هاي تحصیلی دانشکده  

  
  

  نام رشته  گروه  مقطع تحصیلی  ردیف
سال 
ر (ایجاد  با
  )اول

تاریخ 
موافقت 
  قطعی

سال 
اخذ 
دانشج

  و 

رشته 
  دایر

1 - 1  

سی
شنا

کار
  

گروه 
  فلسفه

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

ل  2 - 1 فلسفه وحکمت  - ومعارف اسالمی تهیاا
 )تهیاجایگزین دبیري ال(اسالمی 

-  29/06/79  70  *  

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

گروه   2
ل  ادیان   *  76  29/06/79  75  ادیان وعرفان - ومعارف اسالمی تهیاا

3- 1  
گروه علوم 

  قرآن

    73  31/01/73  73 تربیت معلم قرآن مجید
ی آ  2 -3 ی و عرب     82  -  82  )ناپیوسته(موزش دین
ل  3 -3   *  83  01/06/83  83 علوم قرآن وحدیث - ومعارف اسالمی تهیاا
 گروه فقه  1 - 4

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

  *  92  -  92  حقوق  2 - 4

5  

گروه 
 وتاریخ 

  ملل تمدن
  اسالمی

ل ریخ فرهنگ و تمدن - ومعارف اسالمی تهیاا  تا
ل   *  86  -  86  اسالمی مل

1 -1  
شد

ی ار
اس

شن
کار

  
گروه 
  فلسفه

ل   *  88  26/05/90  87  فلسفه وکالم اسالمی -ومعارف اسالمی  تهیاا

  *  93  08/04/93  -  کالم اسالمی  2- 1

  *  96  01/12/95  -  فلسفه دین  

گروه   2
ل  ادیان   *  80  21/05/80  80  ادیان وعرفان -ومعارف اسالمی  تهیاا

گروه علوم   3
ل  قرآن   *  87  06/03/88  87  علوم قرآن و حدیث -ومعارف اسالمی  تهیاا

 گروه فقه  4
  وحقوق

ل ی حقوق  - ومعارف اسالمی تهیاا فقه ومبان
  *  83  24/08/85  82  اسالمی

گروه   دکتري  1
  *  91  20/02/91  91  فلسفه و کالم اسالمی  فلسفه
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فناوري اطالعات و مهندسی کامپیوترکده اطالعات رشته هاي تحصیلی دانش  
  

ردی
  ف

ر (سال ایجاد   نام رشته  مقطع تحصیلی با
  )اول

تاریخ 
موافقت 
  قطعی

سال اخذ 
  دانشجو

رشته 
ر   دای

1- 1  

  کارشناسی

  *  84  31/06/86  84  مهندسی فناوري اطالعات
  *  94  30/11/93  -  نرم افزار-مهندسی کامپیوتر  1-2
  *  94  09/05/94  -  علوم کامپیوتر  1-3

 مهندسی فناوري اطالعات  1-4
زي(   *  88  -  01/06/88  )مجا

  *  91  05/05/92  19/09/91  مهندسی فناوري اطالعات  کارشناسی ارشد  1

  

  
  

 یروانشناسو  علوم تربیتیاطالعات رشته هاي تحصیلی دانشکده  
  

مقطع   ردیف
سال ایجاد   نام رشته  گروه  تحصیلی

  )باراول(
تاریخ موافقت 

  قطعی
ال س

اخذ 
  دانشجو

رشته 
  دایر

1  
سی

شنا
کار

  

لعات  گروه مطا
  *  76  11/03/78  76  3مطالعات خانواده  خانواده

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

  علوم ورزشیگروه 

ی و علوم ورزشی     80  12/04/80  80  ناپیوسته -تربیت بدن
ی و علوم ورزشی  2 -3     82  08/07/82  82  تربیت بدن
ی و علوم ورزشی  3 -3 ژي-تربیت بدن   *  83  23/05/84  83  فیزیولو
ی و علوم ورزشی  4 -3     85  -  85  تربیت دبیر تربیت بدن

ی و علوم ورزشی  5 -3 مدیریت -تربیت بدن
  *  89  26/05/90  88  ورزشی

ی و علوم ورزشی  6 -3 ر حرکتی-تربیت بدن   *  90  26/05/90  88  رفتا

 گروه علم اطالعات  4
  ودانش شناسی

  علم اطالعات و دانش شناسی
  )کتابداري و اطالع رسانی(

83  15/05/84  84  *  

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

                                                 
  .قبالً این گروه به صورت زیرمجموعه دانشکده ادبیات وعلوم انسانی فعالیت می نموده است3
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یروانشناسو  علوم تربیتیطالعات رشته هاي تحصیلی دانشکده دامه اا  
واده گروه مطالعات    1-1 زن وخانوادهگرا - مطالعات زنان  خان   *  94  10/11/93  -  یش 
2- 1  

شد
 ار

سی
شنا

کار
  

روانشناسی   گروه 

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

وم ورزشیگروه    عل
ی وتندرستی   *  92  -  20/05/92  فیزیولوژي فعالیت بدن

  *  94  08/09/93  -  يکاربرد ي ورزشیفیزیولوژ  3-2
گروه علم اطالعات   

ناسی   *  96  25/10/95  -  علم اطالعات و دانش شناسی  ودانش ش

4- 1  

ومگروه    تربیتی عل

  *  88  26/05/90  87  روانشناسی تربیتی
  *  88  26/05/90  87  تحقیقات آموزشی  2 -4
  *  93  -  12/08/92  مدیریت آموزشی  4-3

4- 
ریزي آموزش عالی مدیریت و  4   *  92  -  06/03/92  برنامه 

4- 
  *  92  -  23/12/91  برنامه ریزي درسی  5

  *  91  -  06/06/91  آموزش و بهسازي منابع انسانی  6 -4

ومگروه   دکتري  1   *  92  -  09/04/92  روانشناسی تربیتی  تربیتی عل
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 کشاورزياطالعات رشته هاي تحصیلی دانشکده  

مقطع   ردیف
سال ایجاد   نام رشته  گروه  یتحصیل

راول(   )با
تاریخ موافقت 

  قطعی
سال 
اخذ 

  دانشجو
رشته 
  دایر

1- 1  

سی
شنا

کار
  

گروه 
  گیاهپزشکی

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

  *  96  96  -  علوم و مهندسی باغبانی  

1- 2  
راعی وباغی  تکنولوژي (امور ز

ردانی -)گیاهپزشکی   کا
83  26/06/85  83    

تکنولوژي -مهندسی کشاورزي  3 -1
    88  26/05/90  88  )ناپیوسته(گیاهپزشکی 

گروه   2
وتکنولوژي   بی

ري -مهندسی کشاورزي زیست فناو
  )بیوتکنولوژي(

01/03/90  09/11/91  91  *  

3  
راعت  گروه ز
و اصالح 

باتات   ن

تولید  -مهندسی تولیدات گیاهی
روئی و معطر   *  91  -  08/03/91  گیاهان دا

1- 1  

شد
 ار

سی
شنا

کار
  

گروه 
  گیاهپزشکی

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

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

گروه   2
وتکنولوژي   بی

بیوتکنولوژي -مهندسی کشاورزي
زي   *  88  26/05/90  23/03/88  کشاور

3  
راعت   گروه ز
و اصالح 

باتات   ن
  *  90  09/11/91  20/01/90  زراعت-سی کشاورزيمهند

1  

ري
دکت

  

گروه 
زي  گیاهپزشکی   *  95  08/11/94  94  حشره شناسی کشاور

گروه   2
وتکنولوژي   *  96  22/08/95  -  بیوتکنولوژي کشاورزي  بی
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 پردیس تبریزاطالعات رشته هاي تحصیلی  

  

مقطع   ردیف
  نام رشته  تحصیلی

سال 
ایجاد 

راول(   )با

ت تاریخ موافق
  قطعی

سال 
اخذ 

  دانشجو
رشته 
  دایر

1  

شد
 ار

سی
شنا

کار
  

  *  92  -  92  فیزیک نظري
  *  92  -  92  شیمی تجزیه  2
ربردي  3   *  92  -  92  ریاضی کا
زه-مهندسی عمران  4   *  92  -  92  سا
  *  92  -  92  قدرت-مهندسی برق  5
1  

  دکتري
  *  92  -  92  مولکولی-فیزیک اتمی

  *  92  -  92  شیمی تجزیه  2
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  96-97دانشجویان شاغل به تحصیل در نیمسال اول سال تحصیلی آمار

  به تفکیک دانشکده ها

  

 
ان كارشناسي پردي*  مجازي مي باشنددانشجوي زاد و    .س تبريز مربوط به دوره هاي آ

  
  
  
  
ح
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  :استادي مرتبهعلمی دانشگاه با  هیئتاعضاي  مشخصات

  
 ك

 

 
 
 
  
  
  

ردكتر رحمان مشت   اق مه
  استاد گروه ادبيات فارسي

١٧/٥/٩٠: تاريخ ارتقا  

 
 
 
 
 
 
 
  دكترسيدمحمود شيخ االسالمي
  استاد گروه رياضي محض

  ١٨/٤/٩٠: تاريخ ارتقا 

 
 
 
 
 
 
 

  دكتر فرهاد دارابي
  استاد گروه فيزيك

 ١١/٤/٩٠:تاريخ ارتقا 

  
  
  
  

  
  
  

  دکتر شهرام رضاپور*1
  استاد گروه رياضي محض

  ٢/١١/٨٩: تاريخ ارتقا 
 
 
 
 
 
 
 

  دكتر محمد جهانشاهي
  استاد گروه رياضي محض

 ٢٩/٧/٩٢: تاريخ ارتقا 

 
 
 
  
  
  

  دكتر حبيب رزمي
  استاد گروه شيمي

 ١/٧/٩٢: تاريخ ارتقا 

 
 
 
 
 
 
 

  دكتر ناصر عليزاده خياط
  استاد گروه ادبيات فارسي

 ١٤/٥/٩٢:تاريخ ارتقا 

 
 
  
  
 
 

  زاده دكتر حسن ولي
  استاد گروه شيمي

 ١/١١/٩١: تاريخ ارتقا 

 
 
 
 
 
 

  كاظم جمشيدي قلعهدكتر 
  فيزيكگروه  استاد

١/١٠/٩٤: تاريخ ارتقا   

 
 
 
 
 
 
 

  ذوالفقار رضوانيدكتر 
  شيميگروه  استاد

 ١٧/٨/٩٤: تاريخ ارتقا

  
  
  
  

  
  

  حسين عبدالمحمدزادهدكتر 
  شيميگروه  استاد

 ١/٧/٩٤: تاريخ ارتقا 

  
  
  
  
  
  

  دكتر فخرالسادات قريشي راد
  استاد گروه روانشناسي

 ٢٤/١٢/٩٢: تاريخ ارتقا 
  

  :رضاپورشهرام سوابق علمي درخشان آقاي دكتر  *1
  علمي ارتقاء يافته به مرتبه استادي هيئتاولين عضو   -
  ٢٠١٦در سال  قرار گرفتن در زمره يك درصد برتر دانشمندان و نخبگان علمي جهان -
  ٢٤/٠٧/٩٥م رسمي وزير محترم علوم، تحقيقات و فناوري در مورخه نفر دانشمند برتر كشور با اعال  ٦جزء  -
  2017سال   تأثیرگذارترین دانشمندان در پیشرفت علوم و جهان ٢٠١٧پژوهشگران پر استناد ليست در زمره   -
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  :استادي مرتبهعلمی دانشگاه با  هیئتاعضاي  ادامه مشخصات

 

 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

  علي عجمي اسفنگرهدكتر 
  مهندسي برق گروه استاد

٢٨/١١/٩٤: تاريخ ارتقا   

 
 
 
 
 
 

  دكتر مؤيد حسيني صدر
  شيميگروه  استاد

١٩/١٠/٩٤: تاريخ ارتقا   

  
  
  
  
  

  بيوك حبيبيدكتر 
  شيميگروه  استاد

  ٧/١٠/٩٤: تاريخ ارتقا 

  
  
  
  
  
  

  

  بنائيرضا دكتر محمد
  مهندسي برقگروه  استاد

 ٥/١٠/٩٤ :تاريخ ارتقا 
 
 
 
  
  
  

  ممهكا مهرداددكتر 
  شيميگروه  استاد

  ٠١/٠٩/٩٥ :تاريخ ارتقا 

 
 
 
 
 
 
 

  جواد مصرآباديدكتر 
  علوم تربيتيگروه  استاد

 ٢٨/٠٦/٩٥ :تاريخ ارتقا 

  
  
  
  
  

  احمدگليدكتر 
  ادبيات فارسيگروه  استاد

  ٧/٦/٩٥:تاريخ ارتقا 

  
  
  
  
  
  

  نادر چاپارزادهدكتر 
  زيست شناسيگروه  استاد

  ٢٧/١١/٩٤: تاريخ ارتقا 
   

 
 
  
 
  

  معصومه باقريدكتر 
  گروه شيمي استاد

 ٣٠/٩/٩٥: تاريخ ارتقا 

  
  
  
  
  

  
  عادله مشتقي زنوزدكتر 

  شيميگروه  استاد
 ٢٠/٠٩/٩٥:تاريخ ارتقا 

 
 
 
 
 
 

  عادل رضائي اقدمدكتر 
  فيزيكگروه  استاد

١٤/٠٩/٩٥ :تاريخ ارتقا   
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  :دانشیاري مرتبهعلمی دانشگاه با  هیئتاعضاي  مشخصات
 

 
 
 
 
 

  مهين حاجي زادهدكتر 
  ادبيات عربيگروه  دانشيار

 ٣٠/٣/٩١: تاريخ ارتقا 

 
 
  
  
 
 

  عليرضا غفاري حديقهدكتر 
ضگروه  دانشيار   رياضي مح

  ٢٠/٨/٨٨: تاريخ ارتقا 

 
 
 
 
 
 
 

  محمد قلعه اسديدكتر 
  گروه شيمي دانشيار

 ٢٥/٧/٨٦: تاريخ ارتقا 

  
  
  
  
  
  

  منصورايمانپوردكتر 
  فلسفهه گرو دانشيار

  ١٧/٧/٨٦: تاريخ ارتقا
 

 
 
 
 
 

  شهرام حسين زادهدكتر 
  مهندسي برقگروه  دانشيار

١/٤/٩٢: تاريخ ارتقا   

  
  
  
  
  

  عبداالحد غيبيدكتر  
  ادبيات عربيگروه  دانشيار

٢٩/٣/٩٢: تاريخ ارتقا   

 
 
 
 
 
 
 

  ناصر آقازادهدكتر 
  كاربرديگروه رياضي  دانشيار

  ١٦/١١/٩١: تاريخ ارتقا 

 
 
 
 
 

  
 

  حيدر قليزادهدكتر 
  ادبيات فارسي گروه دانشيار

 ٢٢/٠٨/٩١: تاريخ ارتقا 
 

 
 
 
 
 

  آرش فيروزنيادكتر 
  فيزيكگروه  دانشيار

  ٢/١٠/٩٢: تاريخ ارتقا 

 
 
 
 
 
 

  بهروزخيرفامدكتر 
ض دانشيار   گروه رياضي مح

٠١/١٠/٩٢: تاريخ ارتقا   

  
  
  
  
  
  

  عليرضاتاري نژاددكتر 
  لوژيبيوتكنوگروه  دانشيار

  ١٤/٥/٩٢: تاريخ ارتقا 

  
  
  
  
  
  

  صمد عبدالهي عابددكتر 
  علوم قرآنگروه  دانشيار

 ٢٣/٤/٩٢: تاريخ ارتقا 
 

 
 
 
 
 

  حسن يعقوبيدكتر 
  روانشناسيگروه  دانشيار

  ١٦/٤/٩٣: تاريخ ارتقا 

 
 
 
 

 
 

  موسي پيريدكتر 
  علوم تربيتيگروه  دانشيار

١٠/١٢/٩٢: تاريخ ارتقا   

 
 
 
 
 
 

  مهرورعلي دكتر 
  گياه پزشكيگروه  دانشيار

١٤/١١/٩٢: تاريخ ارتقا   

  
  
  
  
  
  

  

  بهرام بهيندكتر 
  زبان انگليسيگروه  دانشيار

  ١٠/١١/٩٢: تاريخ ارتقا 



      شهید مدنی آذربایجان شناسه مدیران دانشگاه           
 

  :مرتبه دانشیاريعلمی دانشگاه با  هیئتاعضاي  مشخصاتادامه 
  

  
  
  
  
  

  سعيد گراونددكتر 
نگروه  دانشيار   اديان و عرفا

  ٢٨/١٠/٩٣: تاريخ ارتقا 

  
  
  
  
  
  

  اميرمقدم متقيدكتر 
  ادبيات عربيگروه  دانشيار

  ٢٥/١٠/٩٣: ريخ ارتقا تا

  
  
  
  
  
  

  محمد امين فرددكتر 
  فقه و حقوقگروه  دانشيار

 ٠٤/٠٩/٩٣: تاريخ ارتقا 

  
  
  
  
  

  جابر جهان بيندكتر  
  شيميگروه  دانشيار

  ٢٢/٠٧/٩٣: تاريخ ارتقا 

 
 
 
 
 
 

  سيدمسعودسيداحمدياندكتر 
  شيميگروه  دانشيار

  ٢٣/٠٢/٩٤: تاريخ ارتقا 

 
 
 
 
 
 

  يبشير مجاوردكتر 
  فيزيكگروه  دانشيار

٢٠/٠٢/٩٤: تاريخ ارتقا   

  
  
  
  
  
  

  نيره صادقيدكتر 
  علوم قرآنگروه  دانشيار

 ٠٩/٠٢/٩٤: تاريخ ارتقا 

  
  
  
  

  
  سجاد نجفي روادانق دكتر 

  برقدانشيار گروه مهندسي 
  ١٧/١٢/٩٣: تاريخ ارتقا 

 
 
 
 
 
 

  منيره صدقيدكتر 
ضگروه  دانشيار   رياضي مح

 ١٧/٠٥/٩٤: تاريخ ارتقا 

  
  
  
  
  
  
  

  رحيم يوسفيدكتر 
  روان شناسيگروه  دانشيار

 ١٣/٠٥/٩٤: تاريخ ارتقا 

  
  
  
  
  
  

  محمد احمدآباديدكتر 
  بيوتكنولوژيگروه  دانشيار

 ٠٦/٠٥/٩٤: تاريخ ارتقا 

  
  
  
  
  
  

  قربانعلي حقيقت دوستدكتر 
  محض رياضيگروه  دانشيار

  ٢٥/٠٣/٩٤: تاريخ ارتقا 
  

  
  

  

  
  

  دكتر اسماعيل عابدي
ضد   انشيار گروه رياضي مح

  ١٧/١٠/٩٤: تاريخ ارتقا 

  
  

  
  
  
  

  اكبر شيرزاد دكتر 
  گياهپزشكيگروه  دانشيار

  ٠٨/٠٩/٩٤: تاريخ ارتقا 

 
 

  
  
  

  
  داوود فرج زادهدكتر 

  زيست شناسيگروه  دانشيار
 ٣١/٠٦/٩٤: تاريخ ارتقا 

 
 
 
 
 
 

  مقصود پژوهندهدكتر 
  بيوتكنولوژيگروه  دانشيار

 ٠٧/٠٦/٩٤: تاريخ ارتقا 



      شهید مدنی آذربایجان شناسه مدیران دانشگاه           
 

  :مرتبه دانشیاريعلمی دانشگاه با  هیئتضاي اع ادامه مشخصات

  

 
 
 
 
 
 

  دكتر محمد پاژنگ
  دانشيار گروه زيست شناسي

 ٢٧/١١/٩٤: تاريخ ارتقا 

 
 
 
 
 
 

  دكتر فاطمه محمودي
  دانشيار گروه زيست شناسي

 ٢٧/١١/٩٤: تاريخ ارتقا 

  
  
  
  
  

  

ر   دكتر عليرضا راستكا
  دانشيار گروه فيزيك

  ٢٥/١١/٩٤: اريخ ارتقا ت

  
  
  
  
  
  

مجدي   دكتر جعفر ا
  دانشيار رياضي محض

 ١٨/١١/٩٤: تاريخ ارتقا 

  
  
  
  
  
  

ر   دكتر تقي زوا
ي   دانشيار گروه علوم تربيت

 ٢٦/١٠/٩٤: تاريخ ارتقا 
 
 
 
 
 
 

  دكتر حسين سلطاني 
  دانشيار گروه عمران

 ٣١/٠٦/٩٥: تاريخ ارتقا 

  
 
 
 
 
 

  دكتر ابوالفضل قاسم زاده
  انشيار گروه علوم تربيتيد

 ٠١/٠٦/٩٥: تاريخ ارتقا 

  
  
  
  
  

  

  دكتر ميريوسف هاشمي
  دانشيار گروه مكانيك

  ٣٠/٠٣/٩٥: تاريخ ارتقا 

  
  
  
  
  
  

ت   دكتر وحيد بهج
  دانشيار گروه برق

  ١٩/١٢/٩٤: تاريخ ارتقا 

 
 
  
  
  

  
محمود   دكتر جعفر پور

  دانشيار رياضي كاربردي
  ٢٨/١١/٩٤: تاريخ ارتقا 

  
  
  
  
  
  

هدكتر    محمد عطازاد
  گروه فيزيكدانشيار 
  ٢٠/٠٩/٩٥: تاريخ ارتقا 

  
  
  
  
  
  

  يوراييوسف دكتر 
  علوم ورزشيدانشيار گروه 
  ٢٨/٠٩/٩٥: تاريخ ارتقا 

 
 
 
 
 
 

  

  دكتر پيمان يارمحمدزاده
  علوم تربيتيدانشيار گروه 

 ٢٥/٠٨/٩٥: تاريخ ارتقا 

 
 
 
 
 
 

محمدپوردكتر    حكيمه 
  فيزيكدانشيار گروه 

  ٢٧/٠٧/٩٥: اريخ ارتقا ت

  
  
  
  
  
  

  يدكتر عزت اله احمد
  روان شناسيدانشيار گروه 
  ٠٥/٠٧/٩٥: تاريخ ارتقا 

      
  
  
  
  
  

ي   دكتر رامين حبيب
  دانشيار گروه علوم تربيتي

 ٠٦/٠٣/٩٦: تاريخ ارتقا 

 
 
 
 
 
 

  اسفنديار فيضيدكتر 
  فیزیکدانشيار گروه 

 ٣٠/٠٩/٩٥: تاريخ ارتقا 



      شهید مدنی آذربایجان شناسه مدیران دانشگاه           
  :بازنشسته دانشگاهعلمی  هیئتاعضاي  مشخصات

  
  
  
  
  
  

  دكتر بيوك بهنام
  دانشيار گروه زبان انگليسي

  ١٣٨٧: تاريخ بازنشستگي

 
 
 
  
 
 

  عباس صيامي دكتر 
  زيست شناسيگروه  استاديار

  ١٣٨٦: تاريخ بازنشستگي

 
 

  
  
  

  
  دكتر سعيداله قره بيگلو

  ادبيات فارسيگروه  استاديار
 ١٣٧٥: تاريخ بازنشستگي

 
 
 
 
 
 

   عبداله هاللي
  علوم تربیتیگروه  مربي

 ١٣٧٥: تاريخ بازنشستگي
 
 
 

  
 

 
  علي اكبر شيري زاده 

ن انگليسي   مربي گروه زبا
 ٠١/٠٤/٩٤: تاريخ بازنشستگي

  
  
  
  

  
  محمد فخر

ن انگليسي   مربي گروه زبا
  ١٣٨٨: تاريخ بازنشستگي

  
  
  
  
  
  

  خطيبي يمحمدعلي افسر
  فيزيكمربي گروه 

  ١٣٨٧: تاريخ بازنشستگي

 
 
  
  
  

  
  فاتحي خواجه حسين
  رياضيگروه  مربي

ريخ بازنشستگي       ١٣٨٧: تا
  
  
  
  
  
  

  دكتر ارژنگ صادقي
  دانشيار گروه مهندسي عمران

 ٣٠/١٠/٩٥: تاريخ بازنشستگي

  
  
  
  
  
  

  دكتر يحيي آتش زاي 
  استاديار گروه فارسي

 ٢١/٠٩/٩٥: ازنشستگيتاريخ ب

  
  
  
  
  
  

 

  دكتر مقصود دخانچي
  استاديار گروه مكانيك

 ١٠/٠٥/٩٥: تاريخ بازنشستگي

  
  
  
  
  
  

 

  صومعه دكتر عبداله كيواني
  استاديار گروه مهندسي عمران

 ٠٣/٠٤/٩٥: تاريخ بازنشستگي
    
  
  
  
  
  

  

  
  

  
 

 
  

  نيلچياني مهدي
رياضي   مربي گروه 

  ٣٠/٠٧/٩٦: تاريخ بازنشستگي

 
 
 
 
 
 

  عليرضا توحيدي
ن   مربي گروه مهندسي عمرا

 ٠١/٠٤/٩٦: تاريخ بازنشستگي

 
 
 
 
 
 

  دكتر سيدرضا موسوي
  استاديار گروه عربي

 ٣٠/١٠/٩٥: تاريخ بازنشستگي



      شهید مدنی آذربایجان شناسه مدیران دانشگاه           
 

  
  :علمی فوت شده دانشگاه هیئتعضاي ا

  
  
  
  
  
  
  

  مهدي مرادمنددكتر 
  علوم تربيتي گروهاستاديار 

  ١٣٨١: سال فوت

 
 
  
  

  
  

  دكتر حسن حسابگر
  زبان انگليسي گروهاستاديار 

  ١٣٨٢: سال فوت

  
  
  

  
  
  

  كرامت نصيرزاده
  شيمي گروه مربي

  ١٣٨٤ :سال فوت
  
  
  

  
  
  پورسربازعلي اكبر 

  فناوري اطالعاتگروه  مربي
  ١٣٨٦: سال فوت

  
  
  
  
  

  
  سليماني دكتر قادر

  استاديار گروه مهندسي مكانيك
 ١٣٨٧: سال فوت

  
  

يادشان گرامي و 

ن رحمت روحشان قري

  الهي
  



      شهید مدنی آذربایجان شناسه مدیران دانشگاه           
 

  اولین نمودار سازمانی دانشگاه
  

  )1368آذر(
  

  
  
  
  ط

  
  
  



      شهید مدنی آذربایجان شناسه مدیران دانشگاه           
  

  نمودار سازمانی دانشگاه تربیت معلم تبریز

  )1379اردیبهشت(
  

  
  
  

  
  
  



      شهید مدنی آذربایجان شناسه مدیران دانشگاه           
  

  نمودار سازمانی دانشگاه
  )1387خرداد( 

  

  



      شهید مدنی آذربایجان شناسه مدیران دانشگاه           
  نمودار سازمانی دانشگاه

  )1391دي  بمصو( 



      شهید مدنی آذربایجان شناسه مدیران دانشگاه           
  

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

 
        

                                                                      

 دانشکده ادبیات و
ی  علوم انسان  

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

 
عرفان ادیان و  

 

 فقه و
 حقوق اسالمی

 

 
آلی-شیمی  

 

 
 زمین شناسی

 
د -فیزیک حالت جام

 

 

شناسی زیست 
لولی مولکولیس  

 

ی  فلسفه و حکمت اسالم
 

 

شناسی زیست 
 جانوري

 
  الکترونیک - برق

 
عمران -عمران  

 
 مکانیک

 
 مواد

 

 معارف اسالمی

دانشکده فناوري اطالعات  
 و مهندسی کامپیوتر

اطالعات و ارتباطات فناوري  

  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 ست زی

 گیاهی
 

 
 

معدنی -شیمی  
 

 

شیمی  -شیمی
 فیزیک 

 
قدرت - برق  

 
 

خاك وپی -عمران  

 
سازه -عمران  

 مهندسی کامپیوتر 
)نرم افزار و سخت افزار(  

 

 و تمدنفرهنگ تاریخ 
اسالمی ملل  

 علوم قرآن و حدیث  

روه پژوهشی بیوتکنولوژي گ
 گیاهان شور پسند

گروه پژوهشی پردازش و
 ارتباطات

  

 دانشکده کشاورزي

ي  کشاورز
 بیوتکنولوژي

ي زراعت  -کشاورز
 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 رئیس: سمت فعلی

  دکترا: آخرین مدرك تحصیلی
  شیمی آلی: رشته وگرایش تحصیلی

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

                                                                                     1381: تاریخ استخدام
  استاد                                                                                          : مرتبه علمی

 
  :سوابق اجرائی

 
  به مدت  از تاریخ  نام سمت

زما رات مدیر فرهنگی و اجتماعی معاونت سا نها و ادا
ز منکر استان ی ا   ستادامر به معروف و نه

  ادامه دارد  95مهر 

ی آذربایجان رئیس   ادامه دارد  93اردیبهشت   دانشگاه شهید مدن
ري و مالی دانشگاه   ماه 9سال و  1  89اسفند   معاون ادا

وم پایه   ماه 6  89مهر   رئیس دانشکده عل
  ماه 5و  سال1  88اردیبهشت   مدیر امور پژوهشی دانشگاه 

ه 2سال و  4  83مهر  ریاست دانشگاه آزاد اسالمی واحد هشترود   ما

  
  

١  
  



 ٢                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه
 

  :رؤساي قبلی دانشگاه
  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  به مدت  از تاریخ  نام ونام خانوادگی  ردیف
  ماه 9سال و  3  89مرداد   دکتر میرجلیل اکرمی  7
  سال 3  86 شهریور  دکتر محمد  امین فرد  6
ی متفکر آزاد  5   سال و نیم 1  84اسفند  دکتر محمدعل
زاده  4   سال و نیم 7  77مرداد   دکتر محمد آقا
  سال 2  75تیر   دکتر محمدحسین سرورالدین  3
ه 2سال و  2  73فروردین  دکتر رضا ایراندوست تبریزي  2   ما
زاده  1   ماه 10سال و  5  67خرداد   محمد آقا



 ٣                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه
 

  :هفتمین رئیس دانشگاه
  دکتر میرجلیل اکرمی

  

  تبریزدانشگاه  علمی  یئتهعضو : سمت فعلی
  دکترا: آخرین مدرك تحصیلی
ی:  رشته وگرایش تحصیلی ارس   زبان و ادبیات ف

  1375: سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی
  تربیت مدرسدانشگاه : محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی

                                                                                    1369: تاریخ استخدام
  استاد: مرتبه 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
ه 2سال و 2  82مهر  مدیرگروه فارسی دانشگاه تبریز   ما
ی و فرهنگی دا   ماه 9سال و 2  77مرداد   نشگاه تبریزمعاون دانشجوئ

رجی دانشگاه تبریز زبانهاي خا   ماه 6  76بهمن  رئیس دانشکده ادبیات فارسی و 
رجی دانشگاه تبریز زبانهاي خا   سال 3  73اسفند  معاون دانشکده ادبیات فارسی و 



 ٤                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه
 

  :ششمین رئیس دانشگاه
  

  فرددکترمحمد  امین 
  

  وحقوق اسالمیعلمی گروه فقه  هیئتعضو : سمت فعلی
  دکترا: آخرین مدرك تحصیلی
  فقه وحقوق اسالمی:  رشته وگرایش تحصیلی

  1381: سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی
  عکس فعلی         دوره تصدي            دانشگاه فردوسی مشهد: محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی

                                                   1372aminfard@azaruniv.ac.ir: تاریخ استخدام
  دانشیار: مرتبه علمی

  
  :سوابق اجرائئ

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

  لسا 3  86مرداد   ریاست دانشگاه تربیت معلم آذربایجان 
ري و مالی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان   ماه 2  86تیر   معاون ادا

ر نقده   ماه 16  84دي   فرماندا
  ماه 4  84آذر   مدیرگروه فقه و حقوق اسالمی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

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

ی و فرهنگی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان   ماه 6  76اسفند   معاون دانشجوئ
رگر دانشگاه تربیت معلم آذربایجان   ماه 20  73خرداد   رئیس امور دانشجویان شاهد و ایثا

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



 ٥                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه
 

  :رئیس دانشگاهپنجمین 
  علی متفکرآزاددکترمحمد -
  

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

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

  1356motafakker@tabrizu.ac.ir: تاریخ استخدام
  استاد: مرتبه علمی

ی-اقتصادمنابع طبیعی- اقتصاد خردوکالن: رشته وگرایش تحصیلی   اقتصاداسالمی-اقتصاد بخش عموم
  

  :سوابق اجرائی
  

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
ی جذب دانشگاه تبریز هیئتدبیر    ادامه دارد  91مهر   اجرائ

ی دانشگاه تبری رگان   سال 2  90اسفند  زرئیس دانشکده اقتصاد و مدیریت باز
رت بر تشکل هاي اسالمی هیئتنماینده وزیر علوم در    سه نفره نظا

رئیس دانشگاه تبریز ی آذربایجان و مشاور عالی    دانشگاه شهید مدن
  سال 2  89مهر 

ی آذربایجان هیئتعضو  ی جذب دانشگاه شهید مدن   سال 4  89آبان   اجرائ
  سال ونیم1  87اسفند   رئیس دانشگاه زنجان

رئیس موسسه تحقیقات علوممشاو   ر رئیس دانشگاه تبریز و 
ی    ماه 6  87شهریور   عالمه تبریزي3اسالمی/انسان

  ا سال ونیم  84اسفند   ریاست دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
  سال 7  77تیر   کشور 2رئیس دانشگاه پیام نور منطقه
  سال 3  74  مدیرگروه اقتصاد دانشگاه تبریز

رئیس دوره شبان   سال 1  74  ه دانشگاه تبریزمعاون 
ی دانشگاه تبریز وم انسان   سال 2  65  معاون دانشکده ادبیات و عل

ی دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز   سال 2  63  مدیر امورآموزشی و دانشجوئ



 ٦                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه
 

  :رئیس دانشگاهاولین و چهارمین 
 

  دکتر محمد آقازاده -
  

  عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز: سمت فعلی
  دکترا: درك تحصیلیم

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

عکس فعلی                                                               دوره تصدي                      تربیت مدرس تهران: محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی
     1366: تاریخ استخدام

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

  
  

  :سوابق اجرائی
    

  

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
ی    ادامه دارد  92مهر   دانشگاه علوم پزشکی تبریزو فرهنگی معاون دانشجوئ

  ادامه دارد  86  مدیرگروه میکروب شناسی و ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی
ی و برنامه ري مال   سال ونیم 8  84  ریزي دانشگاه هنر اسالمی تبریز معاون ادا

  سال ونیم 7  77مرداد   رئیس دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
ی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی   سال3  73  معاون دانشجوئ

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

زندگی گیالنغرب راه اندازي ستاد جهادسا ري در تجهیز و    سال2  60  همکا
روستائی استان   سال2  60  مسئول امور شوراهاي اسالمی 

  سال و نیم1  57  مسئول جهاد سازندگی و نمایندگی امام راحل درگوگان



 ٧                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه
 

  :رئیس دانشگاهسومین 
  

  دکترمحمدحسین سرورالدین-
  

  رشتانشگاه علمی د هیئتعضو : سمت فعلی
  دکترا: مدرك تحصیلی

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

  عکس فعلیدوره تصدي                                 دانشگاه بیرمنگام انگلستان: محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی
  1360: تاریخ استخدام

  استاد: مرتبه علمی
  

  :سوابق اجرائی
  

  به مدت  ازتاریخ  تنام سم
زاد اسالمی 17رئیس منطقه    سال 2  91خرداد   دانشگاه آ

زاد اسالمی واحد رشت   ماه 10  91  رئیس دانشگاه آ
زمان سنجش کشور رئیس سا زیر و    ماه 4سال و  2  88بهمن   معاون و

زارت علوم لی و ریزي آموزش عا ر   رئیس موسسه پژوهش و برنامه    ماه 2  88آذ
زاد اسالمیدانشگ 2رئیس منطقه   ماه 6  88تیر  اه آ

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

زاد اسالمی 10رئیس منطقه  سال 4 82مهر  دانشگاه آ
زاد اسالمی 2رئیس منطقه   سال 2 80مهر دانشگاه آ

ربایجان  الس 2 75تیر  رئیس دانشگاه تربیت معلم آذ
لیا ر استرا  ماه 9 73مهر  سرپرست دانشجویان ایرانی د

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

 سال 1 62مهر  معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه تربیت معلم تهران
رت کشور ردیبهشت معاون سیاسی و اجتماعی وزا  ماه 9 60ا

زارت نیرومد روابط عمومی و  ماه 8 59تیر  یرکل ارشاد و 



 ٨                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه
 

  :دومین رئیس دانشگاه
  ایراندوست تبریزي دکتررضا -

  

  دکترا: مدرك تحصیلی
  زبان و ادبیات فرانسه: رشته وگرایش تحصیلی

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

  1354: تاریخ استخدام
 عکس فعلی       دوره تصدي                                             استاد بازنشسته دانشگاه تبریز: یمرتبه علم

  

  :سوابق اجرائی
  

 
 
 
  
  
  

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

ه2سال و  2  73  ریاست دانشگاه تربیت معلم آذربایجان   ما
رجی دانشگاه تبریزریاست د زبانهاي خا   سال 9  63  انشکده ادبیات فارسی و 

ی دانشگاه تبریز ی و علوم تربیت وم انسان   سال 3  58  ریاست دانشکده ادبیات و عل
  سال 1  57  ریاست آموزش دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز



 ٩                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه
 

  :در دانشگاه رهبرينمایندگی مقام معظم مسئول نهاد 
  

    یانمحمدرضا نقی  لمسلمیناالسالم وا هحج -
  

  

   
  
  
  
  

  :سوابق اجرائی
 

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

ربایجان رد  96مرداد   آذ   ادامه دا

ر دانشگاه بناب رهبري د   //  93  مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم 
زیاب زه علمیه ولیعصرمسئول طرح و برنامه و نظارت و ار   سال 1  93  بناب) عج(ی حو

زه علمیه ولیعصر ر طالب و دانش آموختگان حو   سال 1  92  بناب) عج(معاونت امو
زه علمیه ولیعصر 1مدیر سطح    سال 1  91  بناب) عج(حو

زه علوم    سال 1  90  اسالمی دانشگاهیان استانمدیر حو
زه علمیه ولیعصر   سال 2  88  بناب) عج(معاونت پژوهشی حو

رهبري دانشگاه صنعتی سهند     86  معاون دفتر نهاد 
  

  :مسئولین قبلی
 

  به مدت  از تاریخ  نام ونام خانوادگی
  سال 2  94مرداد   اسداله شیرمحمديحجه االسالم 

  ماه 9سال و  7  86  حجه االسالم عمران عباسپور
  سال10  75بهمن   حجه االسالم اصغر نقدي



 ١٠                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه
 

  :عظم رهبري در دانشگاهمسئول نهاد نمایندگی مقام م سومین
  

  ه االسالم والمسلمین اسداله شیرمحمديحج -
  

  

  فوق لیسانس: آخرین مدرك تحصیلی
  فقه و اصول: رشته وگرایش تحصیلی

  1390: سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی
  حوزه علمیه قم:محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی

  1390: تاریخ استخدام
  

  :سوابق اجرائی
 

  دتبه م  از تاریخ  نام سمت
ر دانشگاه  رهبري د مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم 

ربایجان   سال 2  94مرداد   شهید مدنی آذ

ر دانشگاه  رهبري د مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم 
  سال 3  90  علوم پزشکی کردستان

  سال 4  86  مسئول فرهنگی مدارس قم 



 ١١                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه
 

  :مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه دومین
 

  االسالم والمسلمین عمران عباسپور هجح -
  

  

  علمی دانشگاه تبریز هیئتعضو : سمت فعلی
  فوق لیسانس: آخرین مدرك تحصیلی
  )دورشته(علوم قرآنی/ ومعارف اسالمی هیئتال: رشته وگرایش تحصیلی

  1380/1386: سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی
  )ره(موسسه امام خمینی : محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی

  1386: خ استخدامتاری
  

  :سوابق اجرائی
  
 

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

ی   سال 1  80  )ره(مسئول مجله پژوهش مؤسسه امام خمین
  



 ١٢                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه
 

  :مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاهاولین 
 

  اصغر نقدياالسالم والمسلمین  هحج -
  

  علمی دانشگاه تبریز هیئتعضو : فعلیسمت 
  فوق لیسانس: آخرین مدرك تحصیلی
  تعلیم وتربیت اسالمی - علوم تربیتی: رشته وگرایش تحصیلی

  1372: سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی
  دانشگاه تربیت مدرس تهران: محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی

  1372: تاریخ استخدام
 مربی: مرتبه علمی

  

  :سوابق اجرائی
 

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

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

ی دانشگ وم انسان   سال 8  73خرداد   اه تربیت معلم آذربایجانریاست دانشکده ادبیات و عل
  ماه 4  72اسفند   آذربایجانمدیرگروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم 

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



 ١٣                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه
 

  
  

 
  
  
  
  
  
  

    



 ١٤                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه
 

          :حوزه ریاست 
  

  محسن سیف: رئیس نام ونام خانوادگی
  رئیس دفتر ریاست: سمت فعلی

  لیسانس: آخرین مدرك تحصیلی
  علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزي آموزشی: رشته وگرایش تحصیلی

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

  1378: تاریخ استخدام
  

   :سوابق اجرائی
  

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
ریاسترئ   ادامه دارد  96شهریور   یس دفتر 

96فروردین   مسئول حفاظت فیزیکی دانشگاه  ماه 6 
89مهر   مسئول دفتر حراست  ماه 5سال و   6 

  :قبلی رؤسا و مسئولین
  

  به مدت  از تاریخ  نام ونام خانوادگی
  ماه 3سال و  3  93خرداد   یوسف زینی وند

والفتح ولیپور   ماه 11سال و  4  88تیر  اب
  سال 1  87تیر   ین نجفیحس

ه 4سال و  2  85فروردین  حسین باالپور   ما
ی شهري   سال 2  82آذر   محمدعل

  ماه 9  82فروردین  محمودرضا شرقی
  سال و نیم 2  79شهریور  ناصر حقیریان
  سال 2  77مرداد   محمد شهري
روزپیکر   سال 4  73آذر   بابک 

  سال 5  68فروردین  اصغر فاتح



 ١٥                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه
 

 روابط عمومی:  
  

  مجید فتاح زاده: نام خانوادگینام و
  دانشگاه روابط عمومی رئیس: سمت فعلی

  لیسانسفوق : آخرین مدرك تحصیلی
  مدیریت استراتژیک: رشته وگرایش تحصیلی

  1395: سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی
  واحد ممقانآزاد اسالمی دانشگاه : محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی

  1379: تاریخ استخدام
  

  :سوابق اجرائی
  

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

ره فناوري اطالعات دانشگاه ر ادا رشناس مسئول نرم افزا   94شهریور   79مرداد   کا
ومشاور مدیر عامل فروشگاههاي رفاه  یروابط عموم سیرئ

  استان 
  79مرداد   مهر 75

ز رستادمناسبیمد   74مهر  69مهر   یشرق جانیاستان آذربا يسا
  

  :قبلی رؤساي
  

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

  سال 5  87  حسین نجفی
ر   امین آزاد    ماه 4  85آذ

ردیبهشت   رسول نظري   ماه 4  85ا
  ماه 6  79مرداد   اسماعیل خیرجو

روزپیکر ر   بابک    سال 4  75شهریو



 ١٦                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه
 

تبودجه وتشکیال،مدیریت برنامه  
  

  دکتر محمد کریمی  -
  

  مدیر برنامه، بودجه و تشکیالت: سمت فعلی
  دکترا: آخرین مدرك تحصیلی
  فیزیک: رشته وگرایش تحصیلی

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

  1368: تاریخ استخدام
  استادیار: مرتبه علمی

 
  

  :سوابق اجرائی
  

 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
زیر علوم در  رت بر تشکالت اسالمی دانشگاه هیئتنماینده و   ادامه دارد  95آبان   نظا

  ادامه دارد  95آبان   مدیر برنامه، بودجه و تشکیالت
  ماه 9  92آذر   سرپرست پردیس تبریز

ري و مالی دانشگاه ردهمین معاون ادا   سال 1  91آذر   چها
ی دانشگاه   ماه10سال و 5  85بهمن   معاون دانشجوئ

ی و فرهنگی دانشگاه   سال 4  85بهمن   معاون دانشجوئ
  سال 3   75مرداد   مدیرگروه فیزیک

رئیس دانشکده علوم پایه وسرپرست مرکز کامپیوتر   سال 3   72آذر   دانشگاه اولین 
  سال 3  68مهر   اولین معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه

  



 ١٧                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه
 

  : بودجه وتشکیالت ،برنامه مدیران قبلی
  
  

  به مدت  از تاریخ  نام ونام خانوادگی
  سال 2  93آبان   دکتر موسی محمدپورفرد

ري   سال ونیم 3  90اردیبهشت   دکتر علیرضا انتظا
ري ه 4سال و  2  87دي   دکتر علیرضا غفا   ما

زانی   سال 1  86مهر  علیرضا فرزانه غا
ري   سال 2  82اسفند   علیرضا انتظا

واب   ماه 11  82اردیبهشت   فرزانه ن
  سال3  78خرداد   یحیی جوانبخت
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اداره حراست:  
  

  عزت اله احمدي: مدیر نام ونام خانوادگی
یس و : سمت فعلی   مدیر حراست دانشگاهمشاور رئ

  دکترا: آخرین مدرك تحصیلی
  روانشناسی: رشته وگرایش تحصیلی

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

  1379: یخ استخدامتار
 دانشیار: مرتبه علمی

 

  :سوابق اجرائی
 

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

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

  

  :قبلی رؤساي
  
  

  به مدت  ریخاز تا  نام ونام خانوادگی
زاده   ماه 3سال و1  92تیر   عافیت حسین 
  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 ،ه نظارتروگ    
  

  پیمان یارمحمدزاده: مدیر نام ونام خانوادگی
ارت،رئیس گروه : سمت فعلی   ارزیابی و تضمین کیفیت نظ

  دکترا: آخرین مدرك تحصیلی
  علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی: رشته وگرایش تحصیلی

  1389: سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی
  دانشگاه اصفهان: صیلیآخرین مدرك تحمحل اخذ 

  1389: تاریخ استخدام
 دانشیار: مرتبه علمی

  :سوابق اجرائی
 

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

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

  

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

  ماه 7  89فروردین  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  مديقاسم ص دکتر
  ماه 4  80شهریور  تقی زوار

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

ی: رئیس نام ونام خانوادگی   محمدرضا نعمت
  امور دانشجویان شاهد وایثارگر گروه رئیس: سمت فعلی

  نس لیسا: آخرین مدرك تحصیلی
  فقه و حقوق اسالمی: رشته وگرایش تحصیلی

  1386: سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی
  آزاد اسالمی واحد تبریزدانشگاه : محل اخذ مدرك تحصیلی

  1375: تاریخ استخدام
  

  :سوابق اجرائی
  

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
رگر   ادامه دارد  92آبان   رئیس گروه امور دانشجویان شاهد و ایثا

  سال 3  89  ه انضباطیدبیر کمیت
رشناس اداره حراست دانشگاه   سال 6  84شهریور   کا

  

  :قبلی رؤساي
  

  به مدت  از تاریخ  نام ونام خانوادگی
  سال 3  89آذر   امیراحمد رستمی

ر محمودزاده   سال 3  86مهر  عبدالغفا
  سال 5  80  یعقوب وحید قویدل

  سال 4  75  سیدرضا موسوي
  ماه 3  74بهمن  محمدرضا اسالمی

  ماه 20  73خرداد   حمد امین فردم
ی نژاد روحان   سال 1  72  حجه االسالم حسین 

  سال 1  71آذر   فریدون تراب
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حوزه معاونت آموزشی  
  

  دکترمنصورایمانپور
  

کمیلیهفتمین : سمت فعلی   معاون آموزشی و تحصیالت ت
  دکترا: آخرین مدرك تحصیلی
  سالمیفلسفه وکالم ا: رشته وگرایش تحصیلی

  1380: سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی
  دانشگاه تهران: محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی

  1380: تاریخ استخدام
 دانشیار: مرتبه علمی

  

  :سوابق اجرائی
 

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

ل رف اسالمی تاهیرئیس دانشکده ا   ماه9سال و  2  90شهریور  و معا
ل   سال10  80  و معارف اسالمی تهیامعاون دانشکده ا

  سال2  80  مدیرگروه فلسفه و حکمت اسالمی
  

  :قبلی عاونینم
  

  توضیحات  به مدت  از تاریخ  نام ونام خانوادگی  ردیف
زي  ماه 8سال و  3  89مهر   دکتر اکبر شیرزاد  6   رجوع به دانشکده کشاور
  در ادامه  ماه 3و  سال 3  86تیر   دکتر جعفر امجدي  5
  //  سال 4  82آبان   دکتر رحمان مشتاق مهر  4
  //  سال 9  73فروردین  دکتر قربان علمی  3
وانی  2   //  ماه 9  72تیر  مهندس عبداله کی
ریاست  سال 3  68مهر   محمد کریمی  1   رجوع به حوزه 
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  پنجمین معاون آموزشی وتحصیالت تکمیلی
  دکتر جعفر امجدي-

  

ی هیئتعضو : سمت فعلی   علمی گروه ریاض
  دکترا: آخرین مدرك تحصیلی
  ریاضی: رشته وگرایش تحصیلی

  1385: سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی
  زیدانشگاه تبر: محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی

  دانشیار: مرتبه علمی
 1372: سال استخدام

  
  :سوابق اجرائی

  
  به مدت  از تاریخ  نام سمت

ی دانشگا   ماه 3سال و  3  86تیر   همعاون آموزشی و تحصیالت تکمیل
ري و مالی دانشگاه   ماه10  79آبان  معاون ادا

وم پایه   سال 4  75مهر   رئیس دانشکده عل
ی و فرهنگی دانشگاه   ماه 15  74تیر  معاون دانشجوئ
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  :چهارمین معاون آموزشی دانشگاه
  دکتررحمان مشتاق مهر -

  

یزبان و ادبیات گروه  علمی هیئتعضو : سمت فعلی ارس   ف
  دکترا: ین مدرك تحصیلیآخر

ی: رشته وگرایش تحصیلی ارس   زبان وادبیات ف
  1379: سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی

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

 استاد: مرتبه علمی
  

  :سوابق اجرائی
  

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

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

رمین معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه   سال 4  82آبان  چها
وم انسانی رئیس دانشکده ادبیات و عل   ماه 20  81فروردین  سومین 

وم انسانیمعاون دان   ماه 15  79بهمن   شکده ادبیات و عل
  سال 2  77دي  مدیرگروه ادبیات فارسی
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  :سومین معاون آموزشی دانشگاه
  

  دکترقربان علمی -
  

  علمی دانشگاه تهران هیئتعضو : سمت فعلی
  دکترا: آخرین مدرك تحصیلی
  ادیان وعرفان: رشته وگرایش تحصیلی

  1374: سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی
  دانشگاه تهران: اخذ آخرین مدرك تحصیلی محل

  1371: تاریخ استخدام
 دانشیار: مرتبه علمی

  
  :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
لهیا رف اسالمی ومعاون دانشکده ا   ت و معا

رف اسالمی لهیات و معا   سرپرست گروه ا
  ماه 7  72شهریور
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  :دومین معاون آموزشی دانشگاه
  دکترعبداله کیوانی صومعه  -

  

  گروه مهندسی عمرانبازنشسته علمی  هیئت: سمت فعلی
  دکترا: آخرین مدرك تحصیلی
  سازه بتن - مهندسی عمران:  رشته وگرایش تحصیلی

  1376: ن مدرك تحصیلیسال اخذ آخری
  ژاپن - دانشگاه هوکایدو: محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی

  1368: تاریخ استخدام
 استادیار: مرتبه علمی

  

  :سوابق اجرائی
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  سال 3  90خرداد   رئیس دانشکده فنی ومهندسی

ی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان ري ومال   ماه14  78شهریور   معاون ادا
  ماه 9  72تیر   معاون آموزشی وپژوهشی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

رومیه   سال 1  69  مدیرگروه عمران دانشگاه ا
زه تحقیقات مهندسی جنگ استان   سال 2  66  مسئول گروه سا

  سال 3  63  طراح و ناظرکمیته آب استان
ر هشترود ر و معاون فرماندا   سال 1  60  بخشدا

  سال1   59  هشترودمسئول گروه ساختمان جهاد 
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مدیریت امور آموزشی  
  

  اسماعیل خیرجو: مدیر نام ونام خانوادگی
  مدیر امور آموزشی : سمت فعلی

  دکترا: آخرین مدرك تحصیلی
  سالمت روانشناسی: رشته وگرایش تحصیلی

  1391: سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی
ج: آخرین مدرك تحصیلی محل اخذ   دانشگاه آزاد اسالمی واحد کر

  1373: تاریخ استخدام
  استادیار: مرتبه علمی

  

  :سوابق اجرائی
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  ادامه دارد  91آذر   مدیر امور آموزشی دانشگاه
واده   ماه 6  92بهمن   مدیرگروه مطالعات خان

  سال 11  81شهریور   معاون مدیر کل امور آموزشی دانشگاه
 

  :مدیران قبلی
  

  به مدت  اریخاز ت  نام ونام خانوادگی
  ماه 7سال و 1  91آذر   دکترموسی پیري

  سال ونیم 1  90خرداد   دکتر محمد احمدآبادي
  ماه 9سال و  3   86مهر   دکتر شهرام رضاپور

ی صدر   سال 3  83مهر  دکتر مؤید حسین
  سال 4  79اردیبهشت  دکتر بهرام بهین

  ماه 4   78بهمن   دکتر حیدر قلیزاده
  سال 5  73ردیبهشتا  مرحوم دکتر مهدي مرادمند

  سال 3  68  محمد کریمی
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 تحصیالت تکمیلیمدیریت :          
  

  حبیب رزمی: نام ونام خانوادگی مدیر
کمیلی: :سمت فعلی   مدیر تحصیالت ت

  دکترا: آخرین مدرك تحصیلی
  الکتروشیمی - شیمی تجزیه: رشته وگرایش تحصیلی

  1379 :سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی
  دانشگاه تبریز:حصیلیمحل اخذ آخرین مدرك ت

  1380: سال استخدام
  استاد: مرتبه علمی

 
  

  :سوابق اجرائی
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  ادامه دارد  93تیر   مدیر تحصیالت تکمیلی

وم پایه    سال 3  89آبان   معاون دانشکده عل
وم پایه   ماه 8سال و  1  87شهریور   معاون دانشکده عل

 
 

  :مدیران قبلی
  

  به مدت  از تاریخ  دگینام ونام خانوا
  ماه7سال و  6  86آبان   دکترسیدمحمود شیخ االسالمی

ی قهرمانی   سال1  84اسفند  دکتر عل
  ماه 5سال و  1  82آبان   دکتر قاسم صمدي

  سال2  80  دکتر ناصر مهدوي طباطبائی
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گروه هدایت استعدادهاي درخشان  
  

  المکچی محمد:  رئیس نام ونام خانوادگی
  س گروه استعدادهاي درخشانرئی: سمت فعلی

  دکترا: آخرین مدرك تحصیلی
  ریاضی: رشته وگرایش تحصیلی

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

  1392: تاریخ استخدام
 استادیار: مرتبه علمی

  

  :سوابق اجرائی
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  ادامه دارد  95 بهمن  ستعدادهاي درخشانرئیس گروه ا

 
  :قبلی رؤساي

  

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

ري نژاد   ماه 9سال و  3  89آبان   دکتر علیرضا تا
له ایمانی روح ا   ماه 10  88دي  حجه االسالم 

ی انگوري رازق   سال 1  87شهریور  جعفر 
ر ا راستکا زاده دکترعلیرضا    ماه 14  85  براهیم 
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عاونت اداري ومالیحوزه م  

  دکترذوالفقار رضوانی
  

  معاون اداري و مالی دانشگاههجدهمین : سمت فعلی
  دکترا: آخرین مدرك تحصیلی
  شیمی معدنی: رشته وگرایش تحصیلی

  1377: سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی
  دانشگاه تبریز: محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی

  1377:ریخ استخدامتا
  استاد: مرتبه علمی

 
  

  :سوابق اجرائی
  

  
  

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
ري و مالی دانشگاه   ادامه دارد  95 اردیبهشت  معاون ادا

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

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

  توضیحات  به مدت  از تاریخ  نام ونام خانوادگی  ردیف
  در ادامه  ماه 8سال و  1  93مهر   دکتر ناصر آقازاده  17
  رجوع به معاونت فرهنگی  ماه 5  93خرداد   دکتر علی مهرور  16
  در ادامه  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
  حوزه دانشکده کشاورزيرجوع 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 حوزه معاونترجوع به    
 //  ماه 14  78 شهریور  مهندس عبداله کیوانی  5
  حوزه دانشکده کشاورزيرجوع به   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



 ٣٣                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه
 

  :دانشگاه ومالیهفدهمین معاون اداري 
  دکتر ناصر آقازاده

          
  

اربرديی گروه ریاضی علم هیئتعضو : سمت فعلی   ک
  دکترا: آخرین مدرك تحصیلی
  ریاضی کاربردي: رشته وگرایش تحصیلی

  1386:سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی
  علم وصنعت ایراندانشگاه : محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی

 1386: تاریخ استخدام

  دانشیار: مرتبه علمی
  

  :سوابق اجرائی
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
ري و   ماه 8سال و  1  93مهر   مالی دانشگاه معاون ادا

وم پایه   ماه 9سال  1  92دي   رئیس دانشکده عل
ه 4سال و  2  90 مهر  مدیر امور پژوهشی دانشگاه   ما

رتباط با صنعت ی و ا رآفرین   سال 1  89آبان   رئیس گروه کا



 ٣٤                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه
 

  :دانشگاه ومالیپانزدهمین معاون اداري 
        دکتر موسی محمدپورفرد  -

  

  دانشگاه تبریز علمی گروه مهندسی مکانیک هیئتو عض: سمت فعلی
  دکترا: آخرین مدرك تحصیلی
  تبدیل انرژي-مهندسی مکانیک: رشته وگرایش تحصیلی

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

  1388: تاریخ استخدام
 دانشیار: مرتبه علمی

  

  
  :سوابق اجرائی

  

  به مدت  تاریخ از  نام سمت
  سال 2  93آبان   مدیر برنامه، بودجه وتشکیالت

ی دانشگاه ري ومال   ماه 9  92آذر   معاون ادا
ري آزمونهاي دانشگاه ر برگزا   ماه 8سال و  1  91خرداد   نماینده تام االختیا

  رئیس گروه آموزشهاي آزاد و مجازي
رئیس پردیس آموزشی تبریز   و 

  ماه 7سال و  1  91اردیبهشت 

رتباط با صنعترئی ی و ا رآفرین   سال 1  90مهر  س گروه کا
  سال 2  88دي   مدیرگروه مکانیک



 ٣٥                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه
 

  :دانشگاه ومالیدوازدهمین معاون اداري 
  قادر رزمجو -

  

  علمی گروه زبان انگلیسی هیئتعضو : سمت فعلی
  فوق لیسانس: آخرین مدرك تحصیلی
  همگانی زبانشناسی- زبان انگلیسی:  رشته وگرایش تحصیلی

  1371: اخذ آخرین مدرك تحصیلیسال 
  دانشگاه فردوسی مشهد: محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی

  1373: تاریخ استخدام
 مربی: مرتبه علمی

  

  :سوابق اجرائی
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
وم انسانی   ماه 3سال و  2  91فروردین   معاون دانشکده ادبیات و عل

ی جذب هیئتمسئول دبیرخانه    سال 1  90مهر  اجرائ
ري و مالی دانشگاه   سال 2   87اسفند   معاون ادا

ی دانشگاه   سال1  86دي   رئیس کتابخانه مرکزي ومرکز اطالع رسان
ی دانشگاه   ماه 14  85مهر   مدیر امور دانشجوئ

زبان انگلیسی   سال ونیم 4  74شهریور   مدیرگروه 
  



 ٣٦                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه
 

  :دانشگاه ومالییازدهمین معاون اداري 
  

  دکترعبدالحسین فالحی - 
  

  اجرائی جذب  هیئتدبیر : ت فعلیسم
  دکترا: آخرین مدرك تحصیلی
  زلزله- مهندسی عمران: رشته وگرایش تحصیلی

  1382: سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی
  ژاپن - دانشگاه کانازاوا: محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی

  1371: تاریخ استخدام
 استادیار: مرتبه علمی

  

  :سوابق اجرائی
 

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

ی و مهندسی ه 4سال و  2  87بهمن   ریاست دانشکده فن   ما
ري و مالی دانشگاه   سال و نیم 1  86مهر   معاون ادا

ی و مهندسی   سال 3  83مرداد  ریاست دانشکده فن
ی و مهندسی   سال و نیم 3  75شهریور   ریاست دانشکده فن

  سال و نیم1  74اردیبهشت   پژوهشی دانشگاه مدیر امور
  سال 2  72بهمن   اولین مدیرگروه عمران



 ٣٧                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه
 

  :معاون اداري ومالی دانشگاه هشتمین
 

  حسین فاتحی خواجه -
  

  ت علمی بازنشسته گروه ریاضیهیأ: سمت فعلی
  فوق لیسانس: آخرین مدرك تحصیلی
  ریاضی کاربردي:  رشته وگرایش تحصیلی

  1369: تحصیلی سال اخذ آخرین مدرك
  دانشگاه تبریز: محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی

  1378: تاریخ استخدام
 مربی: مرتبه علمی

  

  :سوابق اجرائی
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
ري و مالی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان   سال 3  83اردیبهشت   معاون ادا

  سال 3  81  مشاور فناوري اطالعات وزیر مسکن
ی وامالك وعضو  ري مال مدیره سازمان ملی زمین  هیئتمعاون ادا

  ومسکن
  سال 5  76

ري تبریز ریزي و قائم مقام شهردا ري و مالی وبرنامه    سال 4  72  معاون ادا
  معاونت طرح وبرنامه حوزه نمایندگی و 
  عاشورا 31جانشین معاونت طرح و برنامه لشکر 

  سال 3  67

ز تیپ هاي لشک   سال 1  66  ر عاشورارئیس ستاد یکی ا
  سال 2  64  مدیر دبیرستان سپاه تبریز

  سال 2  64  مسئول امور شهرستانهاي سپاه منطقه
ی سپاه منطقه روستائ   سال 3  59  مسئول امور بسیج 

  
  



 ٣٨                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه
 

  :معاون اداري ومالی دانشگاههفتمین 

  دکترمحمد جهانشاهی -
  

ی هیئتعضو : سمت فعلی   علمی گروه ریاض
  کتراد: آخرین مدرك تحصیلی
  ریاضی: رشته وگرایش تحصیلی

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

  1372: تاریخ استخدام
 استاد: مرتبه علمی

  

  :سوابق اجرائی
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
وم پایه ه 2سال و  2  86بهمن  ریاست دانشکده عل   ما

ریاضی   سال 2  84فنداس  مدیرگروه 
ري و مالی دانشگاه   سال 3  80مهر  معاون ادا

ریاضی   سال 5  68مهر   مدیرگروه 



 ٣٩                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه
 

  : دانشگاه ومالیمعاون اداري  ومینس
  دکتر ارژنگ صادقی -
  

 

  گروه مهندسی عمران بازنشسته علمی هیئت: سمت فعلی
  دکترا: آخرین مدرك تحصیلی
  سازه- مهندسی عمران:  رشته وگرایش تحصیلی

  1382: ذ آخرین مدرك تحصیلیسال اخ
  دانشگاه ساري انگلستان: محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی

  1370: تاریخ استخدام
 دانشیار: مرتبه علمی

  
  :سوابق اجرائی

 
  به مدت  از تاریخ  نام سمت

  ماه 9سال و  2  93اردیبهشت   رئیس دانشکده فنی و مهندسی
  ماه 10  92مرداد   عمران مدیر گروه مهندسی

  سال ونیم1  86  نشکده فنی و مهندسیرئیس دا
  سال2  83  مدیرگروه عمران

ري و مالی دانشگاه   ماه 13  74مرداد   سومین معاون ادا
ی و مهندسی   سال 4  71  اولین رئیس دانشکده فن



 ٤٠                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه
 

  :دانشگاه ومالیمعاون اداري  دومین

         یحیی جوانبخت-
  

  فوق لیسانس: آخرین مدرك تحصیلی
  یریتمد:  رشته وگرایش تحصیلی

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

  انتقالی از آموزش وپرورش/1369: تاریخ استخدام
  

  :سوابق اجرائی
  

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

 سال 3 75آذر  مدیر بودجه و تشکیالت
ري و مالی دانشگاهمعاون    سال 3  70دي ادا

  



 ٤١                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه
 

  :اولین معاون اداري ومالی دانشگاه

  فریدون تراب -
     

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

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

  1365: تاریخ استخدام
 

  :سوابق اجرائی
  
  

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

 علوم پزشکی تبریز 
  ماه 4سال و  3  86تیر

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

روابط عمومی    رئیس دفترریاست و مدیر 
  دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 ماه 7سال و  2 78خرداد 

 ماه 3سال و  5 73خرداد   سرپرست شبکه بهداشت ودرمان اهر
رگر دانشگاه   رئیس امور دانشجویان شاهد و ایثا

  تربیت معلم آذربایجان
 سال1 71آذر 

  سال1  70دي  علم آذربایجانمعاون امور دفاعی وفرهنگی دانشگاه تربیت م
ري و مالی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان   سال1  69دي   معاون ادا

ري و مالی دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی   معاون ادا
  دانشگاه تربیت مدرس تهران

ه 4سال و  2  67مهر   ما

  ماه10  66دي  دبیرگروه کشاورزي دانشگاه تربیت مدرس
  سال 3  59  ان غربیمسئول نهضت سوادآموزي آذربایج

 



 ٤٢                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه
 

دیریت امور اداريم  
  

    اسفندیار گلزار :مدیرنام ونام خانوادگی
  مدیر امور اداري:سمت فعلی

  لیسانس: آخرین مدرك تحصیلی
  حقوق: رشته وگرایش تحصیلی

  1379 :سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی
  دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز:محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی

  1371:دامتاریخ استخ
 

  :سوابق اجرائی
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
ري دانشگاه   ادامه دارد  95مرداد   مدیر امور ادا

ر ر یو هماهنگ يزیمسئول برنامه    سال 1  94شهریور   استیامور حوزه 
ري دانشگاه   ماه 4سال و  3  90تیر  مدیر امور ادا
ري دانشگاه   ماه 4سال و  4  80اسفند  مدیر امور ادا

 

  :قبلی مدیران
  

  به مدت  از تاریخ  نام ونام خانوادگی
  ماه 8سال و  1  93آبان   یاسر ترابی

ر گلزار   ماه 4سال و 3  90تیر   اسفندیا
  ماه14  89فروردین  علی اصغر خدائی

ی مناف   ماه 9سال و  3  85تیر   علیرضا وحدان
ر گلزار   ماه 4سال و  4  80اسفند  اسفندیا

زانی   ماه11  79اسفند   علیرضا فرزانه غا
  ماه 6  79خرداد   میرصفر ساالري

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

  ماه 15  71  عبدالحسین نوري



 ٤٣                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه
 

 مالیمدیریت امور  
  حسین روستائی: مدیر نام ونام خانوادگی

  مدیر امور مالی: سمت فعلی
  لیسانس: آخرین مدرك تحصیلی

  حسابداري: لیرشته وگرایش تحصی
  1374 :سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی

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

  

  :سوابق اجرائی
 

  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  نوادگینام ونام خا
  ماه 8  94آبان   سعید جدیري

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

  سال2  85تیر   اکبر پورمحمدقلی فرزانهعلی
  ماه 8  84آبان  بهرام صادقیان

زاده   ماه 6  84فروردین  داوود داداش 
ی    الس 2  82اردیبهشت  )ذیحساب(احمد دهقان

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

زادگان  ر حسین    سال 4  75مهر   )ذیحساب(اسماعیل رستگا
  سال 5  68مرداد   )ذیحساب(کاظم فرین نیا مرحوم 



 ٤٤                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه
 

حقوقیامور  اداره  
  

  مرتضی حاجی پور: مدیر نام ونام خانوادگی
  یس دانشگاه و رئیس امور حقوقیمشاور رئ: سمت فعلی

  دکترا: آخرین مدرك تحصیلی
  حقوق خصوصی: رشته وگرایش تحصیلی

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

  1388: تاریخ استخدام
 استادیار: مرتبه علمی

 

  :سوابق اجرائی
 

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

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

  :قبلی رؤساي
  

  به مدت  از تاریخ  نام ونام خانوادگی
  ماه 6سال و 1  91دي   رضا فانی

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

ی دانشگ(محی الدین امامزاده   سال10  73  )اهمشاور حقوق
  



 ٤٥                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه
 

 فنیمدیریت امور  
  

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

  فوق لیسانس: آخرین مدرك تحصیلی
  مهندسی برق: رشته وگرایش تحصیلی

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

 1382: تاریخ استخدام
  

  :سوابق اجرائی
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  ادامه دارد  93شهریور   مدیر امور فنی
  ماه 9سال و  3  88مرداد  مدیر امور فنی

  :مدیران قبلی
  

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

ري   ماه 7  92آبان   دکتر علیرضا انتظا
  ماه  6  92اردیبهشت   مهندس ابراهیم اسدي
  ماه 9سال و 3  88مرداد   مهندس مهدي رشیدي

  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 
سمت معا(    ا  یب   سال 4  69  )ون عمران



 ٤٦                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه
 

  
  

  
  



 ٤٧                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه
 

ونت پژوهشی و فناوريحوزه معا 

  دکترعلی عجمی
  

  هشتمین معاون پژوهش و فناوري دانشگاه: سمت فعلی
  دکترا: آخرین مدرك تحصیلی
  قدرت - مهندسی برق: رشته وگرایش تحصیلی

  1384: سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی
  دانشگاه تبریز: محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی

  1384: ریخ استخدامتا
  استاد: مرتبه 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
  

  حاتتوضی  به مدت  از تاریخ  نام ونام خانوادگی
زاده ر ابراهیم  راستکا ر ادامه  ماه 4سال و  2  91خرداد   دکتر علیرضا    د

  //  ماه 9سال و 1  89مهر   دکتر رضا نقی پور
ر رضوانی لفقا لی  ماه 8سال و  4  85دي   دکتر ذوا ري و ما زه ادا   رجوع به حو

ر ادامه  سال 6  79مهر   دکتر سیدمسعود سیداحمدیان   د
زه معاونت آموزشی  سال 6  73فروردین  دکتر قربان علمی   رجوع به حو

وانی  //  ماه 9  72تیر   مهندس عبداله کی
ریاست  سال 3  68مهر   محمد کریمی  رجوع به حوزه 
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  :هفتمین معاون پژوهشی دانشگاه
  دکتر علیرضا راستکار ابراهیم زاده-
  

  عضو هیئت علمی گروه فیزیک: سمت فعلی
  دکترا: آخرین مدرك تحصیلی

  فیزیک اتمی وملکولی: یرشته وگرایش تحصیل
  1377: سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی

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

  دانشیار: مرتبه علمی
  

  :سوابق اجرائی
 

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

ه 4سال و 2  91د خردا  معاون پژوهشی وفناوري دانشگاه   ما
وم پایه   ماه 6  89اردیبهشت   معاون دانشکده عل

  رئیس اموراستعدادهاي درخشان و رئیس 
رتباط باصنعت وکارآفرینی   سال1  85  دفتر ا

وم پایه   سال 5  80شهریور   پنجمین رئیس دانشکده عل
وم پایه   سال1  79آبان   معاون دانشکده عل

  سال1  78دي   مدیرگروه فیزیک
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  :معاون پژوهشی دانشگاهششمین 
  دکتر رضا نقی پور-

  

  علمی گروه ریاضی دانشگاه تبریز هیئتعضو : سمت فعلی
  دکترا: آخرین مدرك تحصیلی
  )جبرجابجائی وجبرهمولوژي(ریاضی محض: رشته وگرایش تحصیلی

  1379: سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی
  IPM تربیت معلم تهران و دانشگاه : محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی

  1370:تاریخ استخدام
  استاد: مرتبه علمی

  

  :سوابق اجرائی
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
ربایجان ري دانشگاه تربیت معلم آذ   ماه 9سال و  1  89مهر   معاون پژوهشی و فناو

ریاضی دانشگاه تبریز ر   معاون پژوهشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده    ماه 2سال و 2  87شهریو
ریاضی دانشگاه تبریزمعاون پژوهشی و تحص   ماه 4سال و 1  83بهمن   یالت تکمیلی دانشکده 

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

  

یأعضو هی: سمت فعلی   ت علمی گروه شیم
  دکترا: آخرین مدرك تحصیلی
  شیمی فیزیک گرایش حالت جامد: رشته وگرایش تحصیلی

  1376: سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی
  دانشگاه تمپل آمریکا: محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی

  1378: تاریخ استخدام
 دانشیار: مرتبه علمی

  

  :سوابق اجرائی
  

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

  سال 6  79مهر   پژوهشی و فناوري دانشگاه معاون
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مدیریت امور پژوهشی:  
  

  اسماعیل عابدي: مدیر نام ونام خانوادگی
  مدیر امور پژوهشی: سمت فعلی

  دکترا: آخرین مدرك تحصیلی
  ریاضی محض گرایش هندسه دیفرانسیل: رشته وگرایش تحصیلی

  1386: سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی
  دانشگاه تبریز: ك تحصیلیمحل اخذ آخرین مدر

  1386: تاریخ استخدام
  دانشیار: مرتبه علمی

  
  :سوابق اجرائی

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

ریاضی   ماه 4سال و  4  91آبان   مدیرگروه 
  

  :مدیران قبلی
  به مدت  از تاریخ  نام ونام خانوادگی

رابی   ماه 5سال و  2  93آبان   دکتر فرهاد دا
ی عجمی   ماه 9  92بهمن   دکتر عل

زاده ه4سال و  2  90مهر  دکتر ناصر آقا   ما
  سال1  89آبان   دکتر مقصود پژوهنده
زاده ی    ماه 5سال و 1  88اردیبهشت  دکتر حسن ول

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

  سال و نیم1  74بهشت اردی  مهندس عبدالحسین فالحی
ی ایزدي   ماه 7  73تیر   فرضعل

  ماه 17  70  دکتر محمدحسین  پورکاظمی
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مدیریت امور فناوري وتکنولوژي اطالعات          
  

  نادر صامصونچی:  نام ونام خانوادگی مدیر
  اطالعات تکنولوژي امور فناوري و مدیر: سمت فعلی

  کارشناسی ارشد: آخرین مدرك تحصیلی
  مهندسی الکترونیک: تحصیلی رشته وگرایش

  1382: سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی
  تربیت مدرسدانشگاه : محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی

  1383: تاریخ استخدام
  مربی: مرتبه علمی

  
  :سوابق اجرائی

 
  به مدت  از تاریخ  نام سمت

  ادامه دارد  95اردیبهشت   مدیر امور فناوري و تکنولوژي اطالعات
  سال 2  86شهریور   ري و تکنولوژي اطالعات مدیر امور فناو

  
  :مدیران قبلی

  
  به مدت  از تاریخ  نام ونام خانوادگی

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

  سال 7  79بهمن  مهدي نیلچیانی
  سال1  78  دکتر ناصر مهدوي طباطبائی

ه 4سال و  2  75ر آذ  علی خانی   ما
  سال 3  72آذر   محمد کریمی

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

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

  دکترا: آخرین مدرك تحصیلی
  وانشناسی تربیتیر: گرایش تحصیلی رشته و

  1386: سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی
  تبریزدانشگاه : محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی

  1386: تاریخ استخدام
 استاد: مرتبه علمی

  

  :سوابق اجرائی
 

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

ی  علوممدیر گروه    سال 5  87مرداد   تربیت
 
 

  :قبلی رؤساي
  
  به مدت  از تاریخ  نام ونام خانوادگی  

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

  سال1  86دي  قادر رزمجو
  سال 6  81  رحیم شهبازي

  سال 5  75مهر   غالمحسین احمدي آهنگر
  سال 1  72  دکتر محمد ظاهري
  سال 7  68تیر   فخرالسادات قریشی
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صنعتجامعه و اط با گروه کارآفرینی و ارتب  
  سیروس اسدیان: ونام خانوادگی نام

  رئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت:سمت فعلی
  برنامه ریزي درسی -علوم تربیتی دکتراي:آخرین مدرك تحصیلی

   1390:سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی
  ئی تهراندانشگاه عالمه طباطبا:محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی

  1391: تاریخ استخدام
 استادیار:مرتبه علمی

  

  :سوابق اجرائی
  به مدت  از تاریخ  نام سمت

رتباط با صنعت ی و ا رآفرین   ادامه دارد  95مهر   رئیس گروه کا
ی دانشگاه   سال 1  92آذر   معاون دانشجوئ

راهبردي دانشگاه   سال 2  91 مهر  عضوکمیته تدوین برنامه 
  ماه 8  89مهر   زاد اسالمی واحد سلماسمعاون پژوهشی دانشگاه آ

  
  :قبلی رؤساي

  به مدت  از تاریخ  نام ونام خانوادگی
روادانق   ماه 3سال و  1  94مرداد   دکتر سجاد نجفی 
رمحمدزاده   سال 3  91شهریور   دکتر پیمان یا

  سال 2  89مهر   دکتر موسی محمدپور فرد
زاده   سال 1  89آبان   دکتر ناصر آقا

  ماه 1سال و  2  87یور شهر  مهدي سجادپور
  سال 1  86  اصغر نورآئین

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

  سال 3  76دي  مرحوم دکتر قادر سلیمانی
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بین المللی همکاریهاي علمی و گروه :        
  

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

  دکترا: آخرین مدرك تحصیلی
  آموزش زبان انگلیسی: رشته وگرایش تحصیلی

  1380: سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی
  اسکس انگلستاندانشگاه : محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی

 1369: سال استخدام

  استادیار: مرتبه علمی
  

  :سوابق اجرائی
  

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
ریهاي گروهرئیس    ادامه دارد  93دي   بین المللی علمی و همکا

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

  
  :قبلی رؤساي

  
  به مدت  از تاریخ  نام ونام خانوادگی

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

  سال 2  85اسفند   دکتر بهرام بهـین
  سال 3   82دي   دکتر ناصر مهدوي طباطبائی
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    آزمایشگاه مرکزي دانشگاه :    
  

  حسین عبدالمحمدزاده: نام ونام خانوادگی
  آزمایشگاه مرکزي دانشگاهرئیس : سمت فعلی

  دکترا: آخرین مدرك تحصیلی
  شیمی تجزیه: رشته وگرایش تحصیلی

  1385: سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی
  تبریزدانشگاه : محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی

 1385: سال استخدام

  استاد: مرتبه علمی
  

  :سوابق اجرائی
  

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  ادامه دارد  93دي   رئیس آزمایشگاه مرکزي دانشگاه
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اجتماعی دانشگاه-پژوهشکده سالمت روانی :        
  

  بهزاد شالچی: مدیر نوادگینام ونام خا
  اجتماعی دانشگاه- پژوهشکده سالمت روانی رئیس: سمت فعلی

  دکترا: آخرین مدرك تحصیلی
  روانشناسی: رشته وگرایش تحصیلی

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

  1391: تاریخ استخدام
 استادیار: مرتبه علمی

 

  :ائیسوابق اجر
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
ر   اجتماعی دانشگاه-سرپرست پژوهشکده سالمت روانی   ادامه دارد  94آذ

  سال 1  93آبان   معاون دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
رئیس و  رفاهی  ر  رفاه اعضاي مشاو راي  ردین   علمی  هیئتدبیر شو   ادامه دارد  93فرو
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هاي قدرت پژوهشکده مطالعات کاربردي سیستم :        
  

  امین صفري: مدیر نام ونام خانوادگی
  مطالعات کاربردي سیستم هاي قدرتپژوهشکده  رئیس : سمت فعلی

  دکترا: آخرین مدرك تحصیلی
  مهندسی برق: رشته وگرایش تحصیلی

  1392: سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی
  دانشگاه علم و صنعت ایران: محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی

  1392: خدامتاریخ است
 استادیار: مرتبه علمی

 

  :سوابق اجرائی
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
ربردي سیستم هاي قدرت لعات کا   ادامه دارد  95 آبان  رئیس پژوهشکده مطا
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        : مرکز رشد فناوري هاي پیشرفته
  

  رحیم محمدرضائی: مدیر نام ونام خانوادگی
  ل فناوري و دفتر مالکیت فکريمرکز رشد و رئیس گروه انتقا رئیس : سمت فعلی

  دکترا: آخرین مدرك تحصیلی
  شیمی تجزیه: رشته وگرایش تحصیلی

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

  1392: تاریخ استخدام
 استادیار: مرتبه علمی

 

  :سوابق اجرائی
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
ردین   س مرکز رشد فناوري هاي پیشرفتهرئی   ادامه دارد  96فرو
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عاونت دانشجوئیم  
  

  دکتر محمد احمدآبادي
  

  شانزدهمین معاون دانشجوئی دانشگاه: سمت فعلی
  دکترا: آخرین مدرك تحصیلی
  بیولوژي سلولی مولکولی- مهندسی کشاورزي: رشته وگرایش تحصیلی

  1386: یسال اخذ آخرین مدرك تحصیل
  دانشگاه پوتسدام آلمان پالنک و-انیستیتوي ماکس :محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی

  1386: تاریخ استخدام
 دانشیار: مرتبه علمی

  

  :سوابق اجرائی
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
ی دانشگاه   ادامه دارد  95مهر   معاون دانشجوئ
ی دانشگاه   ماه 8  93آذر   معاون دانشجوئ

  ماه 7سال و 2  90دي  ده کشاورزياولین رئیس دانشک
  ماه 6سال و 1  90خرداد  مدیر امور آموزشی دانشگاه

  سال 3  87  مدیرگروه کشاورزي

  
  

  



 ٦٢                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه
 

  :مدیران قبلی
  

  توضیحات  به مدت  از تاریخ  نام ونام خانوادگی  ردیف

زوار  15   در ادامه  ماه 2سال و  1  94مرداد   دکتر تقی 
  در همین صفحه  ماه 8  93آذر   دکتر محمد احمدآبادي  14
  رجوع به حوزه پژوهشی  سال 1  92آذر  دکتر سیروس اسدیان  13
  در ادامه  سال 1  91آذر   دکتر قاسم صمدي  12
  ریاسترجوع به حوزه   ماه10سال و  5  85بهمن   دکتر محمد کریمی  11
ري  10   در ادامه  ماه11  84اسفند   دکتر علیرضا غفا
  //  سال و نیم1  83شهریور  دکتر قاسم صمدي  9
  //  سال 2  81شهریور   ناصر حمزه پور  8
زوار  7   //  ماه 8  80دي  تقی 
  //  ماه 5سال و  3  77شهریور   محمدرضا اسالمی  6
ریاست  ماه 6  76اسفند   محمد امین فرد  5   رجوع به حوزه 
  در ادامه  سال و نیم1  75مهر   محمدرضا اسالمی  4
زه معاونت  سال و نیم1  73اسفند   جعفر امجدي  3   آموزشی رجوع به حو
  در ادامه  سال 4  69دي   قاسم صمدي  2
ی بنفشه  1   //  ماه 5سال و  1  68  مجید رضائ

  
  
  
  
  
  
  



 ٦٣                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه
 

 :مین معاون دانشجوئی دانشگاهدهپانز

  کترتقی زوارد -
  

ی هیئتعضو : سمت فعلی   علمی گروه علوم تربیت
  دکترا: آخرین مدرك تحصیلی
  مدیریت آموزشی - علوم تربیتی: رشته وگرایش تحصیلی

  1387: ال اخذ آخرین مدرك تحصیلیس
  )تربیت معلم تهران(خوارزمی  دانشگاه: محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی

  1375: تاریخ استخدام
 دانشیار: مرتبه علمی

  
  :سوابق اجرائی

 
  به مدت  از تاریخ  نام سمت

  ماه 2سال و  1  94مرداد   معاون دانشجوئی
ی کیفیت دانشگاه   سال 3  90خرداد  رئیس مرکز ارزشیاب

  ماه 8سال و  5  87مهر   ریاست دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی
ی و فرهنگی دانشگاه   ماه 8  80دي  معاون دانشجوئ

زیابی رت و ار   ماه 4  80شهریور   رئیس دفتر نظا
  سال 2  77مهر   مدیر امور دانشجوئی

  ماه 5  76آبان   مدیر امور فرهنگی
  ماه 3سال و 1  75آذر   مدیر امور دانشجوئی

  



 ٦٤                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه
 

  :مین معاون دانشجوئی دانشگاهدوازده

    آغداش يدکتر قاسم صمد -
        

ض هیئتعضو : سمت فعلی   علمی گروه ریاضی مح
  دکترا: آخرین مدرك تحصیلی
  محض ریاضی: رشته وگرایش تحصیلی

  1377: سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی
  دانشگاه تبریز: محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی

  1369: تاریخ استخدام
 استادیار: ه علمیمرتب

  

  :سوابق اجرائی
 

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

ی و فرهنگی دانشگاه   سال و نیم1  83شهریور  معاون دانشجوئ
  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
ی و فرهنگی دانشگاه   سال 4  69دي   معاون دانشجوئ

ی دانشگاه   ماه 5  69مرداد   مدیر امور دانشجوئ
  



 ٦٥                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه
 

  :معاون دانشجوئی دانشگاه دهمین

  دکتر علیرضا غفاري حدیقه -
  
  

اربردي هیئتعضو : سمت فعلی   علمی گروه ریاضی ک
  دکترا: رك تحصیلیآخرین مد

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

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

 دانشیار: مرتبه علمی
  

  :سوابق اجرائی
 

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

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

ی و فرهنگی دانشگاه   سال1  84اسفند  دهمین معاون دانشجوئ



 ٦٦                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه
 

  :هشتمین معاون دانشجوئی دانشگاه
  

          ناصرحمزه پورمعتوقی -
  

  وحدیث ت علمی گروه قرآنهیأ عضو: سمت فعلی
  فوق لیسانس: یآخرین مدرك تحصیل

  علوم قران وحدیث: رشته وگرایش تحصیلی
  1376: سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی

  )دانشگاه خوارزمی( دانشگاه تربیت معلم تهران: محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی
  1377: تاریخ استخدام

 مربی: مرتبه علمی
  

  :سوابق اجرائی
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
ی و فرهنگی دا   سال 2  81شهریور  نشگاهمعاون دانشجوئ

زیابی رت و ار   ماه 8  83  رئیس دفتر نظا
ی دانشگاه   سال1  78  مدیر امور دانشجوئ

  سال1  77  مدیرگروه قرآن و حدیث
  



 ٦٧                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه
 

  :چهارمین وششمین معاون دانشجوئی دانشگاه
  

          رضا اسالمی تیمورلودکترمحمد  -
  

ان وادبیات ت علمی گروه أهی عضو: سمت فعلی یزب   عرب
  دکترا: درك تحصیلیآخرین م

ی: رشته وگرایش تحصیلی   زبان وادبیات عرب
  1385: سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی

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

 استادیار: مرتبه علمی
  

  :سوابق اجرائی
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
ی و فرهنگی دانشگاه   ماه 5ال و س 3  77شهریور   معاون دانشجوئ

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

رگر   ماه 3  74بهمن   رئیس امور دانشجویان شاهد و ایثا
  



 ٦٨                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه
 

  :اولین معاون دانشجوئی دانشگاه
  

          رضائی بنفشه مجیددکتر  -
  

  دانشگاه تبریزعلمی ت عضو هیأ: سمت فعلی
  دکترا: ن مدرك تحصیلیآخری

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

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

 استاد: مرتبه علمی
  

  :سوابق اجرائی
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  سال 2  87  زمدیرگروه جغرافیاي طبیعی دانشگاه تبری

ی دانشگاه تبریز وم انسان   سال1  84  رئیس کتابخانه دانشکده عل
  مدیرگروه جغرافیا و مسئول کمیته جذب نیروي انسانی 

  دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
68  72  

ی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان   ماه 5سال و  1  68  معاون دانشجوئ



 ٦٩                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه
 

مدیریت امور دانشجوئی:   
 

  محسن فالح :مدیر وادگینام ونام خان
  مدیر امور دانشجوئی: سمت فعلی

  دکتري: آخرین مدرك تحصیلی
  تبدیل انرژي-مهندسی مکانیک : رشته وگرایش تحصیلی

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

  1386: تاریخ استخدام
 استادیار: مرتبه علمی

  
  :سوابق اجرائی

  
  به مدت  از تاریخ  م سمتنا

  ادامه دارد  96 شهریور  مدیر امور دانشجوئی
  سال 1  91 تیر  تربیت بدنی مدیر

  



 ٧٠                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه
 

  :مدیران قبلی امور دانشجوئی
  

  به مدت  از تاریخ  نام ونام خانوادگی
  ماه 8  95دي   دکتر عزیز هدایتی خوشمهر

ر   دکتر بهروز قربانزاده   سال 1  94آذ
زاده رمحمد ر  دکتر پیمان یا   ماه 7  94دیبهشت ا

  ماه 2سال و  1  92اسفند   دکتر عبدالرضا ابري
رعی پور   ماه 6سال و  5  87مهر   رضا زا

  ماه 6  86دي   دکتر بیوك حبیبی
زمجو ر ر   سال 1  85مهر   قاد

  ماه 7  84اسفند   لیلی حسنی اسکوئی
  ماه 3سال و 1  83آبان   میرصفر ساالري
  سال 2  81آبان   بهلول قربانیان

  سال1  78  زه پورناصر حم
زوار   سال 2  77مهر  تقی 
زوار ر   تقی    ماه 3سال و 1  75آذ

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



 ٧١                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه
 

یدیریت تربیت بدنم  
  

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

  دکترا: آخرین مدرك تحصیلی
  مدیریت  و برنامه ریزي در تربیت بدنی: رشته وگرایش تحصیلی

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

  1393: تاریخ استخدام
 استادیار: مرتبه علمی

  
  :سوابق اجرائی

 
  به مدت  از تاریخ  نام سمت

ی دانشگاه  مدیر   ادامه دارد  95دي   تربیت بدن
    

  :مدیران قبلی 
  

  به مدت  از تاریخ  ونام خانوادگینام 
  ماه 6سال و  3  92تیر   یوسف اقدمی
  سال 1  91تیر   محسن فالح

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

  ماه 9سال و  4  76اسفند   محسن شیرمحمدزاده
  
  



 ٧٢                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه
 

درمان و مرکز بهداشت:  
  

  رحیم گلفر: یرمد نام ونام خانوادگی
  و درمان بهداشت مرکزرئیس : سمت فعلی

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

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

  

  :سوابق اجرائی
 

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

ره بهداشت درمان ومشاوره دانشجوئی   ماه 9سال و  11  81  رئیس ادا
  

 
  

  :رؤساي قبلی 
  

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

  ماه 9سال و  11  81  دکتر رحیم گلفر
  



 ٧٣                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه
 

یمرکز مشاوره دانشجوئ:     
  

   یوسفیحیم ر: مدیر نام ونام خانوادگی
یرئیس : سمت فعلی   مرکز مشاوره دانشجوئ

  دکترا: آخرین مدرك تحصیلی
  شناسیروان:گرایش تحصیلی رشته و

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

  1389: تاریخ استخدام
 دانشیار: مرتبه علمی

  

  :سوابق اجرائی
  

  مدت به  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 

  
  به مدت  از تاریخ  نام ونام خانوادگی

  هما 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



 ٧٤                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه
 

  
  
  

 



 ٧٥                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه
 

ی واجتماعیعاونت فرهنگم  
 

  دکتر بهلول قربانیان
  معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاهسومین : سمت فعلی

  دکترا: آخرین مدرك تحصیلی
ی :رشته وگرایش تحصیلی   فیزیولوژي ورزش

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

  1379: تاریخ استخدام
 استادیار: مرتبه علمی

  

  :سوابق اجرائی
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  ادامه دارد  96شهریور   معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

روانش ی و    ماه 5سال و  3  93اردیبهشت   ناسیرئیس دانشکده علوم تربیت
  سال 1  92خرداد   مدیرگروه تربیت بدنی و علوم ورزشی

روانشناسی ی و    ماه 5سال و  3  84مهر   معاون دانشکده علوم تربیت
ی دانشگاه   سال 2  81آبان   مدیر امور دانشجوئ

  سال 2  80تیر   مدیر گروه تربیت بدنی وعلوم ورزشی

  
  :مدیران قبلی

  

  توضیحات  به مدت  از تاریخ  نوادگینام ونام خا
ی مهرور   در ادامه  سال 1  95شهریور   دکتر عل

رقیه صادقی نیري ل  ماه 7سال و  4  90بهمن   دکتر    هیئترجوع به دانشکده ا



 ٧٦                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه
 

  دومین معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه -

  دکتر علی مهرور
  

  علمی گروه گیاهپزشکی هیئتعضو : سمت فعلی
  کتراد: آخرین مدرك تحصیلی

  پاتولوژي حشرات -گیاه پزشکی: ته وگرایش تحصیلیرش
  1386: سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی

  علوم کشاورزي هند دانشگاه: محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی
  1377: تاریخ استخدام

 دانشیار: مرتبه 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
ري و مالی دانشگاه   ماه 5  93خرداد   معاون ادا

  ماه 9سال و 1  91مهر   مدیرگروه گیاه پزشکی
  ماه11سال و 2  89اسفند   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
  
  



 ٧٧                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه
 

یریت امور فرهنگی وفوق برنامهمد:    
  

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

  دکترا: آخرین مدرك تحصیلی
  )مغز وشناخت(اب شناختی علوم اعص: رشته وگرایش تحصیلی

  1391: سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی
  تبریزدانشگاه : محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی

  1390: تاریخ استخدام
 استادیار: مرتبه علمی

  

  :سوابق اجرائی
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  ادامه دارد  94آبان   مدیر امور فرهنگی و فوق برنامه

روانشناسی   ماه 3سال و  2  91آبان   مدیرگروه 
 

  :مدیران قبلی
  به مدت  از تاریخ  نام ونام خانوادگی
ردیبهشت   میرمحمد میرمهدي زاده   ماه 7سال و  2  92ا

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

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

ردیبهشت   ی حسنی اسکوئیلیل   سال 1  85ا
ر   شفیع عباسی اصل   سال 4   78شهریو

  ماه 6  77تیر   سید محسن سیدي
زوار   ماه 5  76آبان   تقی 

  ماه 7  72آبان  حجه االسالم اصغر نقدي
ر   حجه االسالم سلیمان خاکبان   سال1  71شهریو
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  علمی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی هیئتاعضاي 

  

  نام گروه آموزشی
تعداد 
  مربی

تعداد 
  استادیار

تعداد 
  دانشیار

تعداد 
  جمع کل  استاد

زبان وادبیات فارسی   9  3  1  5  0  گروه 

زبان وادبیات انگلیسی   10  0  1  7  2  گروه 

زبان وادبیات عربی   12  0  3  7  2  گروه 

  31  3  5  19  4  جمع کل
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دانشکده ادبیات وعلوم انسانی  
  

  علی قهرمانیدکتر 
  

  رئیس دانشکده ادبیات وعلوم انسانیهفتمین : ت فعلیسم
  دکترا: آخرین مدرك تحصیلی
یزبان وادبیات : رشته وگرایش تحصیلی   عرب

  1370: سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی
  علوم و تحقیقاتدانشگاه : محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی

  1371: تاریخ استخدام
 استادیار: مرتبه علمی

  

  :سوابق اجرائی
  

  به مدت  از تاریخ  تنام سم
وم انسانی   ادامه دارد  95اردیبهشت   رئیس دانشکده ادبیات وعل

  سال 1  84اسفند   مدیر تحصیالت تکمیلی
ل   سال 4  80  و معارف اسالمی تهیارئیس دانشکده ا

زبان و ادبیات عربی   سال 4  76  مدیر گروه 
وم انسانی   سال 2  70  معاون دانشکده ادبیات و عل

  

  :مدیران قبلی
  توضیحات  به مدت  از تاریخ  نام ونام خانوادگی  دیفر

رادامه  ماه 6و  سال 5  89آبان   دکتر احمد گلی  6   د
ر   دکتر حسین صدقی  5   //  ماه 2سال و  4   85شهریو
  //  سال 3  82اسفند  دکتر ناصر علیزاده خیاط  4
رحمان مشتاق مهر  3 ردین  دکتر    //  سال 2  81فرو
رهبري  سال 8  73خرداد   حجه االسالم اصغر نقدي  2 زه نهاد    رجوع به حو
ر  سال 2  70  جواد دامادي  1   ادامه د
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  :ششمین رئیس دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
  

  دکتر احمد گلی -
  

ارسی هیئتعضو : سمت فعلی   علمی گروه ادبیات ف
  دکترا: آخرین مدرك تحصیلی
ی: رشته وگرایش تحصیلی ارس   زبان وادبیات ف

  1381: لیسال اخذ آخرین مدرك تحصی
  عالمه طباطبائیدانشگاه : محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی

  1371: تاریخ استخدام
 استاد: مرتبه علمی

  

  :سوابق اجرائی
  

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

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

وم انسانی   سال 3  83تیر   معاون دانشکده ادبیات و عل
زیابی رت و ار   سال 4  82فروردین   رئیس گروه نظا

زبان و ادبیات فارسی   سال 2  74مهر   مدیرگروه 



 ٨٢                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه
 

  :پنجمین رئیس دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
  دکترحسین صدقی-

  

ی هیئتعضو : سمت فعلی ارس   علمی گروه ف
  دکترا: آخرین مدرك تحصیلی
ی: رشته وگرایش تحصیلی ارس   زبان وادبیات ف

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

  1370: تاریخ استخدام
 استادیار: مرتبه علمی

  

  :سوابق اجرائی
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
ه 2سال و  4  85شهریور   یاست دانشکدهر   ما
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  :ادبیات وعلوم انسانیچهارمین رئیس دانشکده 

  ناصر علیزاده خیاطدکتر -
  

ان و ادبیات ت علمی گروهعضوهیأ: سمت فعلی ی زب   فارس
  دکترا: آخرین مدرك تحصیلی
ی: رشته وگرایش تحصیلی ارس   زبان وادبیات ف

  1379: سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی
  دانشگاه تهران: ل اخذ آخرین مدرك تحصیلیمح

  1369: تاریخ استخدام
 استاد: مرتبه علمی

  

  :سوابق اجرائی
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
زبان وادبیات فارسی   سال 2  89دي   مدیرگروه 
زبان وادبیات فارسی   سال 2  85مهر   مدیرگروه 

وم انسانی ریاست دانشکده ادبیات و عل رمین    الس 3  82اسفند   چها
زبان و ادبیات فارسی   سال 2  80مهر   مدیرگروه 
زبان وادبیات فارسی   سال 2  72مهر   مدیرگروه 

زبان و ادبیات فارسی   سال 1  69مهر   سرپرست گروه 
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  :اولین رئیس دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
  جواد دامادي -

  

ان و ادبیات  ت علمی گروه عضو هیأ: سمت فعلی یزب   عرب
  فوق لیسانس: لیآخرین مدرك تحصی

ی: رشته وگرایش تحصیلی   زبان وادبیات عرب
  1369: سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی

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

 مربی: مرتبه علمی
  

  :سوابق اجرائی
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
ی فصلنامه ادبیات شیعه   داردادامه   90  مدیر اجرائ

زبان و ادبیات عربی   سال2  73  مدیرگروه 
وم انسانی   سال2  70  رئیس دانشکده ادبیات و عل
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معاونت دانشکده:  
  

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

  دکترا: آخرین مدرك تحصیلی
  زبان وادبیات عرب: رشته وگرایش تحصیلی

  1385: ل اخذ آخرین مدرك تحصیلیسا
  دانشگاه تهران: محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی

  1385 :تاریخ استخدام
 دانشیار: مرتبه علمی

  

  :سوابق اجرائی
 

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

  سال 5  89فروردین   مدیرگروه عربی
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ان وادبیات فارسیگروه زب  
  

 

   یداله نصرالهی :مدیر نام ونام خانوادگی
یزبان و ادبیات گروه  مدیر: سمت فعلی ارس   ف

  دکترا: آخرین مدرك تحصیلی
ی: رشته وگرایش تحصیلی ارس   زبان وادبیات ف

  1384: سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی
   خوارزمیدانشگاه : محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی

  1384 : تاریخ استخدام
 یاراستاد: مرتبه علمی

  

  :سوابق اجرائی
  

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

  
  دکتر نورالدین مقصودي :اولین مدیرگروه فارسی

  1368 :سال پذیرش دانشجو
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گروه زبان وادبیات انگلیسی  
  

  داوود امینی: مدیر نام ونام خانوادگی
  مدیرگروه زبان انگلیسی: فعلیسمت 

  دکترا: آخرین مدرك تحصیلی
  انگلیسی آموزش زبان :رشته وگرایش تحصیلی

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

  1393: تاریخ استخدام
 استادیار: مرتبه علمی

  

  :سوابق اجرائی
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
زبان انگلیسیمدیرگرو   ادامه دارد  96 شهریور  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ه 

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

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

 
  

  دکترفرزاد سلحشور :اولین مدیرگروه زبان انگلیسی

  1369 :سال پذیرش دانشجو



 ٨٨                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه
 

گروه زبان وادبیات عربی  
  

  حاجی زادهمهین : مدیر نام ونام خانوادگی
ربی زبان ومدیرگروه : سمت فعلی   ادبیات ع

  دکترا: آخرین مدرك تحصیلی
  بیات عربزبان واد: رشته وگرایش تحصیلی

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

  1385  :تاریخ استخدام
 دانشیار: مرتبه علمی

  

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

 

  :مدیران قبلی
  

  به مدت  از تاریخ  نام ونام خانوادگی
ه 2سال و  2  93اردیبهشت   ر مقدم متقیدکتر امی   ما

  سال 4  89فروردین   دکتر عبداالحد غیبی
  ماه 6سال و  4  84دي  دکتر حمید ولیزاده

  سال 2  82  امیر مقدم متقی
ی قهرمانی   سال 4  78  دکتر عل
  ماه 4  77  محمدرضا اسالمی

  سال 2  74آبان  سیدرضا موسوي
  سال 5  69  جواد دامادي

  

  جواد دامادي :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

ریاضی محض   16  3  4  8  1  گروه 
ربردي ریاضی کا   7  0  4  3  0  گروه 

  18  3  6  9  0  فیزیکگروه 
  27  8  4  14  1  شیمیگروه 

  13  1  3  9  0  زیست شناسیگروه 
  81  15  21  43  2  جمع کل
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دانشکده علوم پایه  
  دکتر عادل رضائی اقدم

          
  

  دهمین رئیس دانشکده علوم پایه : سمت فعلی
  دکترا: آخرین مدرك تحصیلی
ال انرژي -فیزیک نظري: رشته وگرایش تحصیلی   هاي با

  1378 :حصیلیسال اخذ آخرین مدرك ت
  تبریز دانشگاه : محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی

 1378 : تاریخ استخدام

  استاد: مرتبه علمی
  

  :سوابق اجرائی
 

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

  ماه 6وسال  8   80اردیبهشت   پژوهشی دانشگاهامور مدیر 
  

  :مدیران قبلی
  

ادگینام ونام خان     توضیحات  به مدت  از تاریخ  و

زاده  9 زه معاونت اداري ومالی  ماه 9  92دي   دکتر ناصر آقا   رجوع به حو
رضوانی  8 ر  لفقا سفند  دکتر ذوا   //  ماه 10سال و 2  89ا
ی  7 ل ست  ماه 6  89مهر  زاده دکتر حسن و زه ریا   رجوع به حو
سید  6 شیخ االسالمی دکتر  ردین  محمود  ر ادامه  ماه7  89فرو   د
ه 2سال و 2  86بهمن  کتر محمد جهانشاهید  5 زه معاونت اداري ومالی  ما   رجوع به حو
ه 4سال و 1  85مهر   دکتر مسعود سیداحمدیان  4 زه معاونت پژوهشی  ما   رجوع به حو
زاده   3 ر ابراهیم  راستکا   //  سال 6  79آبان  دکتر علیرضا 
زه معاونت آموزشی  سال 4  75مهر   جعفر امجدي  2   رجوع به حو
ر   کریمی محمد  1 زه   سال 3  72آذ سترجوع به حو   ریا
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  :ششمین رئیس دانشکده علوم پایه
          دکتر سیدمحمود شیخ االسالمی  -
  

ی هیئتعضو : سمت فعلی   علمی گروه ریاض
  دکترا: آخرین مدرك تحصیلی
  ریاضی: رشته وگرایش تحصیلی

  1382:سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی
  ه تبریزدانشگا:محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی

  1373: سال استخدام
  استاد: مرتبه علمی

 
  

  :سوابق اجرائی
 

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

وم پایه   ماه 7  89فروردین  ششمین رئیس دانشکده عل
وم پایه    ماه11  85اسفند   معاون دانشکده عل

ریاضی   سال 4  74اسفند  مدیرگروه 
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4نشکده علوم پایهمعاونت دا  
  معاون پژوهشی دانشکده علوم پایه -
  

  امانی قدیمعلیرضا : نام ونام خانوادگی رئیس
ژوهشی دانشکده علوم پایه: سمت فعلی   معاون پ

  دکترا: آخرین مدرك تحصیلی
  شیمی کاربردي: رشته وگرایش تحصیلی

  1391: سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی
  گاه تبریزدانش: محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی

  1391: تاریخ استخدام
  استادیار: مرتبه علمی

  
  :سوابق اجرائی

  
 

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

 
 

                                                 
راي دو معاونبا توجه  ٤ دانشكده دا دانشكده علوم پايه، اين    .مي باشد تبه گسترش 
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معاونت دانشکده علوم پایه:  
  معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده -
  

  محمدحسین ستاري: مدیر نام ونام خانوادگی
  دانشکده علوم پایه آموزشی معاون: سمت فعلی

  دکترا: آخرین مدرك تحصیلی
  آنالیز - ریاضی محض: رشته وگرایش تحصیلی

  1386: سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی
  خوارزمیدانشگاه : محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی

  1386: تاریخ استخدام
 استادیار: مرتبه علمی

  

  :سوابق اجرائی
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
وم پایهمعا   ادامه دارد  92دي   ون دانشکده عل

  ماه 8سال و 1  91شهریور  معاون پردیس تبریز
ربردي ریاضی کا ریاضی محض و    سال1  90شهریور   مدیر گروههاي 
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گروه ریاضی محض  
  

  حقیقت دوست بنابقربانعلی : مدیر نام ونام خانوادگی
  محض ریاضی مدیرگروه: سمت فعلی

  ترادک: آخرین مدرك تحصیلی
  هندسه توپولوژي-ریاضی: رشته وگرایش تحصیلی

  1383: سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی
  روسیه مسکودانشگاه : محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی

  1383: تاریخ استخدام
  دانشیار: مرتبه علمی

  

  :سوابق اجرائی
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت

ریاضی   ادامه دارد  95اسفند   مدیرگروه 

  ماه 7سال و  2  90شهریور   برئیس دانشگاه بنا

ریاضی   سال 2  87بهمن   مدیرگروه 

 
  دکتر مگردیچ تومانیان :اولین مدیرگروه ریاضی

  1368:سال پذیرش دانشجو



 ٩٥                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه
 

گروه ریاضی کاربردي  
  

  جعفر پورمحمود: مدیر نام ونام خانوادگی
  مدیر گروه ریاضی کاربردي: سمت فعلی

  دکترا: آخرین مدرك تحصیلی
  تحقیق در عملیات   -کاربردي ریاضی: تحصیلیرشته وگرایش 

  1383: سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی
  تبریزدانشگاه : محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی

  1383 :تاریخ استخدام
 دانشیار: مرتبه علمی

  

  :سوابق اجرائی
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  ادامه دارد  95مرداد   مدیرگروه ریاضی کاربردي

  ماه 2سال و  1  87تیر   وري اطالعاتمعاون دانشکده فنا
  سال 4  86تیر   دبیر شوراي رفاه

  سال 1  86خرداد   مدیر گروه فناوري اطالعات
 

  دکتر علیرضا غفاري حدیقه :اولین مدیرگروه
  1389 :سال پذیرش دانشجو



 ٩٦                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه
 

گروه فیزیک  
  

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

  دکترا: مدرك تحصیلی آخرین
  اپتیک لیزرفیزیک : رشته وگرایش تحصیلی

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

  1384: تاریخ استخدام
 استاد: مرتبه علمی

  

  :سوابق اجرائی
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت

  ادامه دارد  95تیر   مدیرگروه فیزیک

 
  قاسم کاوه دکتر :دیرگروه فیزیکاولین م

  1373:سال پذیرش دانشجو
 



 ٩٧                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه
 

گروه شیمی  
  

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

  دکترا: آخرین مدرك تحصیلی
  تجزیهشیمی : رشته وگرایش تحصیلی

  1388: سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی
  ومیهاردانشگاه : محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی

  1388: تاریخ استخدام
 یاراستاد: مرتبه علمی

  

  :سوابق اجرائی
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت

  ادامه دارد  96تیر   مدیرگروه شیمی
  

  محمد قلعه اسدي :اولین مدیرگروه شیمی

  1374:سال پذیرش دانشجو



 ٩٨                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه
 

گروه زیست شناسی  
  

  ناصر پوالدي: نام ونام خانوادگی 
  شناسیمدیرگروه زیست : سمت فعلی

  دکترا: آخرین مدرك تحصیلی
  زیست شناسی: رشته وگرایش تحصیلی

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

  1384: تاریخ استخدام
 استادیار: مرتبه علمی

  

  :سوابق اجرائی
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  ردادامه دا  95شهریور   مدیر گروه زیست شناسی

  سال 2  93مهر   رئیس گروه استعدادهاي درخشان
 

  چاپارزادهنادر دکتر: اولین مدیرگروه زیست شناسی
  1384:سال پذیرش دانشجو



 ٩٩                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه
 

  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  علمی دانشکده فنی و مهندسی هیئتاعضاي 
  نام گروه آموزشی

تعداد 
  مربی

  تعداد استادیار
تعداد 
  دانشیار

تعداد 
  استاد

  جمع کل

  12  0  1  11  0  سی عمرانمهند گروه 
  14  2  3  7  2  ه مهندسی برقگرو
  12  0  1  10  1  مهندسی مکانیک گروه 

  6  0  0  6  0  گروه مهندسی مواد
  2  0  0  2  0  گروه مهندسی شیمی

  46  2  5  36  3  جمع کل



 ١٠٠                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه
 

فنی ومهندسی دانشکده  
  شمی میریوسف هادکتر 

  

  رئیس دانشکده فنی و مهندسی: سمت فعلی
  دکترا :آخرین مدرك تحصیلی
  هوا فضا گرایش آئرودینامیکمهندسی : رشته وگرایش تحصیلی

  1389 : سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی
  دانشگاه صنعتی امیرکبیر: محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی

  1390 : تاریخ استخدام
 دانشیار: مرتبه علمی

  

  :سوابق اجرائی
 

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

  سال 2  93آبان  گروه مهندسی مکانیک مدیر
 

  :مدیران قبلی
  توضیحات  به مدت  از تاریخ  نام ونام خانوادگی  ردیف

ري ومالی  ماه 9سال و  2  93اردیبهشت   دکتر ارژنگ صادقی  8 زه معاونت ادا   رجوع به حو
له کیوانی صومعه  7 زه معاونت آموزشی  ماه 10سال و 2  90خرداد   دکتر عبدا   رجوع به حو
لحسین فالحی  6 ري ومالی  ماه 4سال و  2  87بهمن   دکتر عبدا زه معاونت ادا   رجوع به حو
  //  سال ونیم1  86مهر   دکتر ارژنگ صادقی  5
لحسین فالحی  4   //  سال 3   83مرداد   دکتر عبدا
ر سلیمانی  3 ر ادامه  سال 4  79خرداد   مرحوم دکتر قاد   د
لحسین فالحی  2 ر   مهندس عبدا ري ومالی  یمسال ون 3  75شهریو زه معاونت ادا   رجوع به حو
  //  سال 4  71  مهندس ارژنگ صادقی  1



 ١٠١                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه
 

 :سومین رئیس دانشکده فنی و مهندسی
      دکتر قادر سلیمانیمرحوم  -
  

  دکترا: آخرین مدرك تحصیلی
  تبدیل انرژي-مهندسی مکانیک: رشته وگرایش تحصیلی

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

  1376: تاریخ استخدام
  استادیار: مرتبه علمی

  1386: تاریخ فوت
  

  :سوابق اجرائی
 

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

  سال 2  77مهر   مدیرگروه مکانیک
رتباط با صنعت   سال 3  76دي   رئیس دفتر ا

 
 



 ١٠٢                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه
 

شکدهدان معاونت:  
  

    خلیل منفردي: نام ونام خانوادگی
  مهندسی معاون دانشکده فنی و: سمت فعلی

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

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

  1390: تاریخ استخدام
 استادیار: لمیمرتبه ع

  

  :سوابق اجرائی
 

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

 
  



 ١٠٣                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه
 

گروه مهندسی عمران  
  

 

  حسین سلطانی جیقه: مدیر نام ونام خانوادگی
  عمرانمهندسی مدیرگروه : سمت فعلی

  دکترا: آخرین مدرك تحصیلی
  )خاك و پی(ران با گرایش ژئوتکنیک مهندسی عم: رشته وگرایش تحصیلی

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

  1385: تاریخ استخدام
 دانشیار: مرتبه علمی

  

  :سوابق اجرائی
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت

  ادامه دارد  95تیر   مدیر گروه مهندسی عمران

  ماه 3  93خرداد   یمدیر دفتر فن

  سال 2  90مهر  مدیرگروه عمران

  
  
  

  دکترعبدالحسین فالحی: عمرانمهندسی اولین مدیرگروه 
  1373:سال پذیرش دانشجو

 
 



 ١٠٤                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه
 

گروه مهندسی برق  
  

  محمود آتشبار: مدیر نام ونام خانوادگی
  برقمهندسی مدیرگروه : سمت فعلی

  دکترا: آخرین مدرك تحصیلی
  مخابرات سیستم- هندسی برقم: رشته وگرایش تحصیلی

  1392: سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی
  دانشگاه علم و صنعت ایران: اخذ آخرین مدرك تحصیلی محل

  1392: تاریخ استخدام
 استادیار: مرتبه علمی

  

  :سوابق اجرائی
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  ادامه دارد  94شهریور  مدیرگروه برق

 
  ناصرمهدوي طباطبائیدکتر :اولین مدیرگروه مهندسی برق

  1379:سال پذیرش دانشجو
  



 ١٠٥                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه
 

 مکانیکمهندسی گروه  
  

    اصل ضیائی علی :مدیر نام ونام خانوادگی
  مکانیکمهندسی مدیرگروه : سمت فعلی

  دکترا: آخرین مدرك تحصیلی
  طراحی کاربردي مهندسی: رشته وگرایش تحصیلی

  1391: سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی
  تبریزدانشگاه : حصیلیمحل اخذ آخرین مدرك ت

  1391: تاریخ استخدام
 یاراستاد: مرتبه علمی

 
  

  :سوابق اجرائی
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت

  ادامه دارد  95آبان  مدیرگروه مهندسی مکانیک

 
  مرحوم دکترقادر سلیمانی :اولین مدیرگروه مهندسی مکانیک

  1386 :سال پذیرش دانشجو



 ١٠٦                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه
 

  :مهندسی موادگروه 
  

    ویشنا بهزاد  :مدیر وادگینام ونام خان
  مهندسی موادمدیرگروه : سمت فعلی

  دکترا: آخرین مدرك تحصیلی
  موادمهندسی : رشته وگرایش تحصیلی

  1392: سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی
  دانشگاه صنعتی سهند: محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی

  1392: تاریخ استخدام
 استادیار: مرتبه علمی

 
  

  :سوابق اجرائی
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  ادامه دارد  93خرداد   مدیرگروه مهندسی مواد

 
  1393 :سال پذیرش دانشجو



 ١٠٧                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه
 

  :مهندسی شیمیگروه 
  

    یونس بیگی :مدیر نام ونام خانوادگی
  مهندسی شیمیمدیرگروه : سمت فعلی

  دکترا: آخرین مدرك تحصیلی
  شیمیمهندسی : رشته وگرایش تحصیلی

  1394: سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی
  دانشگاه صنعتی سهند: محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی

  1395: تاریخ استخدام
 استادیار: مرتبه علمی

  

  :سوابق اجرائی
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  ادامه دارد  96مهر   مدیرگروه مهندسی شیمی

 
  1394 :سال پذیرش دانشجو

  دکتر مریم حسینی: اولین مدیر گروه



 ١٠٨                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه
 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  و معارف اسالمی تاهیعلمی دانشکده ال تهیئاعضاي 
  

تعداد   تعداد مربی  نام گروه آموزشی
ستادیار   ا

ستاد  تعداد دانشیار   جمع کل  تعداد ا

انگروه    3  0  1  2  0  ادیان وعرف
سالمیگروه    8  0  1  7  0  فلسفه وحکمت ا

  5    0  5  0  گروه حقوق
  5  0  1  3  1  فقه وحقوق اسالمیگروه 

قرآن وحدیث   5  0  2  2  1  گروه علوم 
ریخ و تمدن  ملل گروه تا

سالمی   ا
0  3  0  0  3  

  5  0  0  2  3  گروه معارف اسالمی
  34  0  5  24  5  جمع  کل



 ١٠٩                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه
 

دانشکده الهیات ومعارف اسالمی 
  

  معروفعلی احمدوند: مدیر نام ونام خانوادگی
  و معارف اسالمی تهیارئیس دانشکده ال: سمت فعلی

  دکترا: آخرین مدرك تحصیلی
  )فلسفه دین(کالم : صیلیرشته وگرایش تح

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

  1376: تاریخ استخدام
  استادیار: مرتبه علمی

  

  :سوابق اجرائی
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
ل   ادامه دارد  93تیر   و معارف اسالمی تهیارئیس دانشکده ا
  سال 1  92مرداد   مدیر گروه فلسفه 
ل ه 4سال و  2  88اردیبهشت   و معارف اسالمی تهیارئیس دانشکده ا   ما
  ماه 9  87آبان   مدیرگروه فلسفه

رف اسالمی لهیات ومعا   سال 4  76آبان   رئیس دانشکده ا
  

  :مدیران قبلی
  

  توضیحات  به مدت  از تاریخ  نام ونام خانوادگی  ردیف
ر   دکتر منصور ایمانپور  7 زه معاونت آموزشیر  ماه 9سال و 2  90شهریو   جوع به حو
ردیبهشت   دکتر معروفعلی احمدوند  6 ر   ماه 4سال و 2  88ا   همین صفحهد
لهامی  5 رضا ا ر ادامه  سال 4  84  دکتر   د
ر  دکترعلی قهرمانی  4 ت  سال 4  80شهریو   رجوع به دانشکده ادبیا
ر همین صفحه  سال 4  76آبان  معروفعلی احمدوند  3   د
روحانی نژاد  2 ر ادامه  سال 3  73  حسین    د
  //  سال 2  70  دکترسید یحیی یثربی  1



 ١١٠                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه
 

  :ومعارف اسالمی تهیایس دانشکده الئر پنجمین
  

  دکتررضا الهامی-
  

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

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

  1381: تاریخ استخدام
 استادیار: مرتبه علمی

  

  :سوابق اجرائی
 

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

ل ه 2سال و  4  83اسفند  و معارف اسالمی تهیارئیس دانشکده ا   ما
  سال ونیم1  83فروردین  میاولین مدیرگروه فقه و حقوق اسال

ل رف اسالمی  تهیامعاون دانشکده ا   سال ونیم1  82مهر  و معا
  



 ١١١                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه
 

  :معارف اسالمی و تهیایس دانشکده الئر دومین
  

  نژاد حسین روحانی االسالم هحجـ-
  

  اندیشه اسالمی عضو پژوهشگاه فرهنگ و: سمت فعلی
  فوق لیسانس :آخرین مدرك تحصیلی
  ومعارف اسالمی ئتهیال: رشته وگرایش تحصیلی

  1371: سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی
  دانشگاه قم: محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی

  1373: تاریخ استخدام
  

  :سوابق اجرائی
 

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

  ماه 8  76 معاون آموزشی دانشگاه قم

ل ریاست رف اسالمی و تاهیدانشکده ا ربایجاندانشگاه تربیت معلم  معا آذ   سال 3  73 

رگر ربایجان مدیر کل دانشجویان شاهد و ایثا دانشگاه تربیت معلم آذ   سال 1  72 



 ١١٢                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه
 

  :ومعارف اسالمی تهیایس دانشکده الئاولین ر
 

  دکترسید یحیی یثربی -
  

  تهراندانشگاه عالمه طباطبایی  استاد بازنشسته: سمت فعلی
  دکترا: آخرین مدرك تحصیلی
  فلسفه اسالمی: رشته وگرایش تحصیلی

  1358: سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی
  دانشگاه تهران: محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی

  1351: تاریخ استخدام
 نمونه استاد: مرتبه علمی

  

  :سوابق اجرائی
 

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

ریاست دانشگاه کردستان   سال 3  73 
رف اسالمی تیاهریاست دانشکده ال آذربایجاندانشگاه تربیت معلم  ومعا   سال 2  70 

  سال 2  70 مدیرگروه فلسفۀ دانشگاه تبریز
  سال 4  64 مدیرگروه فلسفه دانشگاه تبریز

  



 ١١٣                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه
 

معاونت دانشکده:  
  

  یسیداحمد حسین: مدیر نام ونام خانوادگی
  و معارف اسالمی تهیامعاون دانشکده ال: سمت فعلی

  دکترا: آخرین مدرك تحصیلی
  فلسفه مشاء: رشته وگرایش تحصیلی

  1390: سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی
  تربیت مدرس تهراندانشگاه : محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی

  1390: تاریخ استخدام
 استادیار: مرتبه علمی

  

  :سوابق اجرائی
 

  به مدت  تاریخاز   نام سمت
ل   ادامه دارد  93تیر   و معارف اسالمی تهیامعاون دانشکده ا

 
  

  



 ١١٤                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه
 

گروه فلسفه وحکمت اسالمی:  
 

  احمدي آهنگر غالمحسین: مدیر نام ونام خانوادگی
  مدیرگروه فلسفه وحکمت اسالمی: سمت فعلی

  دکترا: آخرین مدرك تحصیلی
  و حکمت اسالمی فلسفه: رشته وگرایش تحصیلی

  1388: ذ آخرین مدرك تحصیلیسال اخ
  عالمه طباطبائیدانشگاه : محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی

  1373: تاریخ استخدام
 استادیار: مرتبه علمی

  
  

  :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



 ١١٥                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه
 

گروه علوم قرآن وحدیث:  
  

  رقیه صادقی نیري: مدیر نام ونام خانوادگی
  مدیر گروه علوم قرآن وحدیث: سمت فعلی

  دکترا: آخرین مدرك تحصیلی
  علوم قرآن وحدیث: رشته وگرایش تحصیلی

  1381: سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی
  تربیت مدرسدانشگاه : محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی

  1372: تخدامتاریخ اس
 دانشیار: مرتبه علمی

  

  :سوابق اجرائی
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  ادامه دارد  95دي   مدیر گروه علوم قرآن و حدیث

  ادامه دارد  95شهریور   مشاور رئیس در امور فرهنگی و اجتماعی
  ماه 7سال و  4  90بهمن  معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

  
  یه السادات سجاديدکتر رض :اولین مدیرگروه

  1373:سال پذیرش دانشجو



 ١١٦                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه
 

گروه ادیان وعرفان:  
  

  سعید گراوند: مدیر نام ونام خانوادگی
  ادیان و عرفان مدیرگروه: سمت فعلی

  دکترا: آخرین مدرك تحصیلی
  وعرفان ادیان: رشته وگرایش تحصیلی

  1389:سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی
  مرکز تربیت مدرس- قمدانشگاه : محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی

  1382: تاریخ استخدام
 دانشیار: مرتبه علمی

  

  :سوابق اجرائی
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
رد  94تیر   مدیرگروه ادیان و عرفان   ادامه دا

  سال 2  83  مدیرگروه ادیان و عرفان
  
  

  :مدیران قبلی
  

  

  به مدت  از تاریخ  نام ونام خانوادگی
زاده   لسا 2  92مرداد   سجاد دهقان 

  سال 2  90مرداد  محمد مشهدي نوش آبادي
  سال 5  85خرداد   مظاهر احمد توبی

  سال2  83  سعید گراوند
  سال7  75  قربان علمی

    

  دکتر قربان علمی :اولین مدیرگروه
  1376:سال پذیرش دانشجو



 ١١٧                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه
 

گروه فقه وحقوق اسالمی:  
  

  رضا دهقان نژاد: مدیر نام ونام خانوادگی
  ه وحقوق اسالمیمدیرگروه فق: سمت فعلی

  دکترا: آخرین مدرك تحصیلی
  مبانی فقه و: رشته وگرایش تحصیلی

  1392: سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی
  حوزه علمیه قم: محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی

  1393: تاریخ استخدام
 استادیار: مرتبه علمی

 

  :سوابق اجرائی
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  ادامه دارد  95ریور شه  مدیرگروه فقه و حقوق اسالمی

را   سال 5  87  معاونت تحصیل و امور فرهنگی حوزه علمیه آستا
  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  88د اسفن  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
  1383:سال پذیرش دانشجو



 ١١٨                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه
 

گروه حقوق:  
  

  حجت سلیمی ترکمانی: مدیر گینام ونام خانواد
  مدیرگروه حقوق : سمت فعلی

  دکترا: آخرین مدرك تحصیلی
  حقوق بین الملل: رشته وگرایش تحصیلی

  1392: سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی
  دانشگاه عالمه طباطبائی: محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی

  1392: تاریخ استخدام
 استادیار: مرتبه علمی

 

  :سوابق اجرائی
 

  به مدت  از تاریخ  متنام س
  ادامه دارد  96تیر   مدیر گروه حقوق

  سال 2  93مرداد   مدیرگروه فقه و حقوق اسالمی
  
  

   حجت سلیمی ترکمانیدکتر :اولین مدیرگروه حقوق
  1392 :سال پذیرش دانشجو



 ١١٩                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه
 

اسالمی ملل گروه تاریخ فرهنگ وتمدن  
  

  سیدمحسن سیدي: مدیر نام ونام خانوادگی
  اسالمی ملل تاریخ وتمدنگروه مدیر: سمت فعلی

  دکترا: آخرین مدرك تحصیلی
  اسالمی ملل تاریخ وتمدن: رشته وگرایش تحصیلی

  1393: سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی
  دانشگاه تهران: محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی

  1372: تاریخ استخدام
  استادیار: مرتبه علمی

 
  :سوابق اجرائی

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
ریخ و تمدن مدیرگر   ادامه دارد  90اسفند   اسالمیملل وه تا

ریخ و تمدن   ماه 3سال و  3   86مهر   اسالمیملل  مدیرگروه تا
  ماه 6  77تیر   مدیر امور فرهنگی دانشگاه

ل   سال 7  73  و معارف اسالمی تهیامعاون دانشکده ا
  

  سیدمحسن سیدي :اسالمیملل اولین مدیرگروه تاریخ وتمدن 
  1386:جوسال پذیرش دانش



 ١٢٠                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه
 

گروه معارف اسالمی:  
  

  داوود افقی: مدیر نام ونام خانوادگی
  مدیرگروه معارف اسالمی: سمت فعلی

  دکترا: آخرین مدرك تحصیلی
  مدرسی معارف اسالمی گرایش قرآن و متون اسالمی: رشته وگرایش تحصیلی

  1393: سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی
  قم -رآن وحدیثدانشگاه ق: محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی

  1393:تاریخ استخدام
 استادیار: مرتبه علمی

 
  :سوابق اجرائی

 
  به مدت  از تاریخ  نام سمت

رف اسالمی دانشگاه    ادامه دارد  95آذر   مدیرگروه معا
  

  

  اصل باقري حیدرحاج آقا  :اولین مدیرگروه معارف اسالمی

  1372: تشکیل گروهسال 



 ١٢١                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه
 

  
  

  طالعاتعلمی دانشکده فناوري ا هیئتاعضاي 
  

  نام گروه آموزشی
تعداد 
  مربی

  تعداد استادیار
تعداد 
  دانشیار

تعداد 
  استاد

  جمع کل

  4  0  0  3  1  فناوري اطالعاتگروه 
ی کامپیوتر   گروه مهندس

ر حال تشکیل(   3  0  0  3  0  )د

  



 ١٢٢                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه
 

 ومهندسی کامپیوتر اطالعاتدانشکده فناوري  
  

  زاده هاشم مهديدکتر 
  

ات ومهندسی کامپیوترمین رئیس داچهار: سمت فعلی   نشکده فناوري اطالع
  دکترا: آخرین مدرك تحصیلی
  علوم کامپیوتر: رشته وگرایش تحصیلی

  1392: سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی
  نجیانگ چیزیدانشگاه : محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی

  1392: تاریخ استخدام
 یاراستاد: مرتبه علمی

  
  :سوابق اجرائی

 
  به مدت  از تاریخ  نام سمت

  ادامه دارد  94اسفند  ITریاست دانشکده
 

  :مدیران قبلی
  

  توضیحات  به مدت  از تاریخ  نام ونام خانوادگی  ردیف
زادهدکتر شهرام حسی  3   در ادامه  ماه 9و  سال 4  90خرداد   ن 

ی عجمی  2   رجوع به حوزه معاونت پژوهشی  سال ونیم 3  86آذر   دکتر عل

ی ایزدي  1   ادامهدر   سال 3  83آبان  دکتر فرضعل



 ١٢٣                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه
 

  :فناوري اطالعات ومهندسی کامپیوتر دومین رئیس دانشکده
  

  دکتر شهرام حسین زاده  -
  

  علمی گروه مهندسی برق هیئتعضو : سمت فعلی
  دکترا: آخرین مدرك تحصیلی
  مخابرات - مهندسی برق: رشته وگرایش تحصیلی

  1385: سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی
  علم و صنعت ایراننشگاه دا: محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی

  1385: تاریخ استخدام
 دانشیار: مرتبه علمی

  
  :سوابق اجرائی

 
  به مدت  از تاریخ  نام سمت

  ماه 8و  سال 4  90خرداد فناوري اطالعات ریاست دانشکده

  سال2  86  برقمهندسی مدیرگروه 



 ١٢٤                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه
 

  :فناوري اطالعات ومهندسی کامپیوتر اولین رئیس دانشکده
  

ایز -   ديدکترفرضعلی 
  

  دانشگاه ارومیه ت علمی گروه ریاضیهیأ عضو: سمت فعلی
  دکترا: آخرین مدرك تحصیلی
  ریاضی محض: رشته وگرایش تحصیلی

  1382: سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی
  دانشگاه تورنتو کانادا: محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی

  1369: تاریخ استخدام
  دانشیار: مرتبه علمی

  

  :سوابق اجرائی
 

  به مدت  تاریخ از  نام سمت
  سال 3  83آبان ریاست دانشکده فناوري اطالعات 

  ماه 7  73تیر  مدیر امور پژوهشی دانشگاه
وم پایه   سال 2  71  معاون دانشکده عل



 ١٢٥                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه
 

گروه فناوري اطالعات و ارتباطات )IT(:  
  

  اسماعیل نورانی: مدیر نام ونام خانوادگی
ات و ارتباطات مدیرگروه: سمت فعلی  و مهندسی کامپیوتر فناوري اطالع

  دکترا: آخرین مدرك تحصیلی
  نرم افزار  –مهندسی کامپیوتر  : رشته وگرایش تحصیلی

  1395 : سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی
  شیراز دانشگاه: محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی

  1395:تاریخ استخدام
 استادیار: مرتبه علمی

  
  :سوابق اجرائی

 
  به مدت  از تاریخ  نام سمت

رتباطاتمدیرگرو   ادامه دارد   96فروردین   ه فناوري اطالعات و ا
  

  مهندس جعفر رزم آرا :اولین مدیرگروه

  1384:سال پذیرش دانشجو



 ١٢٦                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه
 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی هیئتاعضاي 
  

تعداد   نام گروه آموزشی
  مربی

تعداد 
  استادیار

تعداد 
  دانشیار

تعداد 
  استاد

  جمع کل

وادهه گرو   5  0  0  4  1  مطالعات خان
روانشناسیگرو   10  1  3  6  0  ه 

  10  0  1  9  0  علوم ورزشیگروه 
  4  0  0  3  1  ودانش شناسیعلم اطالعات گروه

  14  1  5  7  1  گروه علوم تربیتی
  43  2  9  29  3  جمع کل

  

  



 ١٢٧                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه
 

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی  
  دکتر رامین حبیبی

  

  روانشناسیتربیتی و  دانشکده علوم چهارمین: سمت فعلی
  دکترا: آخرین مدرك تحصیلی
  روانشناسی تربیتی: رشته وگرایش تحصیلی

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

  1391: تاریخ استخدام
 دانشیار: مرتبه علمی

  

  
  :سوابق اجرائی

 
  به مدت  از تاریخ  نام سمت

روانشناسیدانشکده علوم ترئیس  ی و    ادامه دارد  96شهریور   ربیت
روانشناسی ی و    ماه 10سال و  1  94آذر   معاون دانشکده علوم تربیت

  سال 2  91بهمن   مدیرگروه علوم تربیتی
  
  

  :مدیران قبلی
  

  توضیحات  به مدت  از تاریخ  نام ونام خانوادگی  ردیف
ردیبهشت   دکتر بهلول قربانیان  3 زه معاونت  رجوع به  ماه 5سال و  3  93ا   فرهنگیحو
زوار  2 زه دانشجوئی  ماه 8سال و  5  87مهر   دکتر تقی    رجوع به حو
لسادات قریشی راد  1 ر ادامه  سال 5  82تیر   دکتر فخرا   د
  
 



 ١٢٨                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه
 

معاونت دانشکده:  
  

  برقی عیسی: نام ونام خانوادگی
  روانشناسیتربیتی و  علوم معاون دانشکده: سمت فعلی

  دکترا: آخرین مدرك تحصیلی
  تربیتی علوم: رشته وگرایش تحصیلی

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

  1391: تاریخ استخدام
 استادیار: مرتبه علمی

  

  
  :سوابق اجرائی

 
  به مدت  از تاریخ  نام سمت

روانشناسی ی و    ادامه دارد  96مهر   معاون دانشکده علوم تربیت
 
 
 



 ١٢٩                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه
 

روانشناسی گروه:  
  

  فخرالسادات قریشی راد: نام ونام خانوادگی
  شناسی و مشاور رئیس دانشگاه در امور بانوانمدیر گروه روان: مت فعلیس

  دکترا: آخرین مدرك تحصیلی
  روانشناسی: رشته وگرایش تحصیلی

  1381: سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی
  هالري فرانسدانشگاه پل و: آخرین مدرك تحصیلی محل اخذ

  1368: تاریخ استخدام
  استاد: مرتبه علمی

  

  :سوابق اجرائی
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
روان   ادامه دارد  95دي   شناسیمدیر گروه 

واده وان و خان   ادامه دارد  93مرداد   مشاور رئیس دانشگاه در امور بان
واده   ماه 8سال و  2  90خرداد  مدیرگروه مطالعات خان

روانشناسی   ماه 4سال و  3  84ر شهریو  مدیرگروه 
روانشناسی ی و    سال 5  82تیر   اولین رئیس دانشکده علوم تربیت

ی و مشاوره   سال 5  82اردیبهشت  مدیرگروه امور تربیت
ی و مشاوره   سال 5  68مهر    مدیرگروه امور تربیت

  سال 5  68مهر   اولین رئیس مرکز مشاوره دانشجوئی
  لسا 7   68تیر   رئیس کتابخانه مرکزي دانشگاه

  

  دکتر فخرالسادات قریشی:اولین مدیرگروه روانشناسی
  1384:سال پذیرش دانشجو



 ١٣٠                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه
 

 تربیتی علومگروه:  
  

  روح اله مهدیون: مدیر نام ونام خانوادگی
  تربیتی علوممدیرگروه : سمت فعلی

  دکترا: آخرین مدرك تحصیلی
  مدیریت آموزشی: رشته وگرایش تحصیلی

  1391: سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی
  شهیدبهشتی تهراندانشگاه : محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی

  1391: تاریخ استخدام
 استادیار: مرتبه علمی

  

  
  :سوابق اجرائی

 
  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  ادامه دارد  93اسفند   یتربیت علوممدیرگروه 

  
  دکتر فخرالسادات قریشی:تربیتی علوماولین مدیرگروه 

  1388:سال پذیرش دانشجو



 ١٣١                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه
 

علوم ورزشی گروه:          
  

  رسول فرجی: نام ونام خانوادگی
  یمدیرگروه علوم ورزش:سمت فعلی

  دکترا:آخرین مدرك تحصیلی
ی مدیریت :رشته وگرایش تحصیلی   ورزش

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

  1393:تاریخ استخدام
 استادیار :مرتبه علمی

  

  :ائیسوابق اجر
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  ادامه دارد  95دي   مدیرگروه علوم ورزشی

  

  
  بهلول قربانیان: علوم ورزشیاولین مدیرگروه 

  1383:سال پذیرش دانشجو



 ١٣٢                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه
 

گروه مطالعات خانواده:  
  

  صمد رسول زاده اقدم: مدیر نام ونام خانوادگی
  مدیرگروه مطالعات خانواده: سمت فعلی

  دکترا: یآخرین مدرك تحصیل
  جامعه شناسی: رشته وگرایش تحصیلی

  1392: سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی
ندانشگاه : آخرین مدرك تحصیلی محل اخذ   اصفها

  1392: تاریخ استخدام
  استادیار: مرتبه علمی

  
  :سوابق اجرائی

 
  به مدت  از تاریخ  نام سمت

  ادامه دارد  96تیر   دبیر شوراي رفاه
واده   ادامه دارد  93مرداد   مدیرگروه مطالعات خان

  

  دکتر حسن یعقوبی: اولین مدیر گروه مطالعات خانواده
  1376:سال پذیرش دانشجو



 ١٣٣                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه
 

علم اطالعات و دانش شناسی:  
  

  رحیم شهبازي :مدیر نام ونام خانوادگی
یمدیرگروه : سمت فعلی   علم اطالعات و دانش شناس

  دکترا: آخرین مدرك تحصیلی
یعلوم ک: رشته وگرایش تحصیلی   تابداري و اطالع رسان

  1394:سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی
  تهراندانشگاه : محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی

  1381: تاریخ استخدام
 استادیار: مرتبه علمی

  
  :سوابق اجرائی

 
  به مدت  از تاریخ  نام سمت

  ادامه دارد  95دي   مدیرگروه علم اطالعات و دانش شناسی
ري   سال 4  86  مدیرگروه کتابدا

  سال6  81  رئیس کتابخانه مرکزي
  

  رحیم شهبازي: اولین مدیرگروه کتابداري
  1383 :سال پذیرش دانشجو



 ١٣٤                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه
 

  
  

  
ي هیئتاعضاي    علمی دانشکده کشاورز

  نام گروه آموزشی
تعداد 
  مربی

تعداد 
  استادیار

تعداد 
  دانشیار

تعداد 
  استاد

  جمع کل

  11  0  2  9  0  گیاهپزشکی گروه 
  5  0  3  2  0  ه بیوتکنولوژيگرو

راعت واصالح نباتات   6  0  0  6  0  گروه ز
  22  0  5  17  0  جمع کل



 ١٣٥                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه
 

 کده کشاورزيدانش  

  دکتر حمید محمدي
  

  کشاورزيدانشکده  رئیسسومین: سمت فعلی
  دکترا: آخرین مدرك تحصیلی
  فیزیولوژي گیاهان زراعی-زراعت: رشته وگرایش تحصیلی

  1390: سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی
  دانشگاه تهران: تحصیلی محل اخذ آخرین مدرك

  1390: تاریخ استخدام
 استادیار: مرتبه علمی

 

  :سوابق اجرائی
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  ادامه دارد  94شهریور   رئیس دانشکده کشاورزي

راعت و اصالح نباتات   سال 1  93مرداد   مدیر گروه ز
  سال ونیم 1  92اسفند   معاون دانشکده کشاورزي

  
  :مدیران قبلی

  
  توضیحات  به مدت  از تاریخ  نام ونام خانوادگی  فردی

ري  2   در ادامه  ماه 14  93تیر   دکتر ناصر عیوضیان کا
زه معاونت دانشجوئی  ماه 7سال و  2  90دي   دکتر محمد احمدآبادي  1   رجوع به حو



 ١٣٦                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه
 

  دومین رئیس دانشکده کشاورزي
  دکتر ناصر عیوضیان کاري -

  

  هپزشکیعلمی گروه گیا هیئتعضو : سمت فعلی
  دکترا: آخرین مدرك تحصیلی
  حشرات يپاتولوژ-يکشاورز یحشره شناس: رشته وگرایش تحصیلی

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

  1387 : تاریخ استخدام
 استادیار: مرتبه علمی

  
  :سوابق اجرائی

 
  به مدت  از تاریخ  نام سمت

  ماه 14  93تیر   نشکده کشاورزيدومین رئیس دا
  سال 2  87  مدیرگروه کشاورزي

  



 ١٣٧                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه
 

معاونت دانشکده  
  
  

  علیرضا تاري نژاد: نام ونام خانوادگی مدیر
  معاون دانشکده کشاورزي: سمت فعلی

  دکترا: آخرین مدرك تحصیلی
  بیومتري- ژنتیک: رشته وگرایش تحصیلی

  1386: سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی
  تبریز دانشگاه: مدرك تحصیلیمحل اخذ آخرین 

  1386: تاریخ استخدام
 دانشیار: مرتبه علمی

  

  :سوابق اجرائی
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  ادامه دارد  94مهر  معاون دانشکده کشاورزي

ولوژي   سال 1  93شهریور   مدیر گروه بیوتکن
  ماه 9سال و  3  89آبان   رئیس گروه استعدادهاي درخشان

 



 ١٣٨                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه
 

 گیاهپزشکیگروه 

  دکتر اکبر شیرزاد
  

  گروه گیاهپزشکی مدیر: سمت فعلی
  دکترا: آخرین مدرك تحصیلی
ی شناسی بیماري-گیاهپزشکی:  رشته وگرایش تحصیلی   گیاه

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

  1369: تاریخ استخدام
 دانشیار: مرتبه علمی

  

  :سوابق اجرائی
 

  به مدت  از تاریخ  م سمتنا
  ماه 8سال و  3  89مهر   معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی

ري و مالی دانشگاه   ماه 1سال و 1   85خرداد   معاون ادا
  سال 6  77مهر   مدیرگروه کشاورزي

ري و مالی دانشگاه   سال 3  75شهریور   معاون ادا
ري دانشگاه   ماه 6  74اسفند   مدیر امور ادا

  
شیرزاددکتراکبر:گیاه پزشکی اولین مدیرگروه  
1382:سال ایجاد گروه          1383:سال پذیرش دانشجو  

 



 ١٣٩                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه
 

 بیوتکنولوژيگروه  
  
  

  مقصود پژوهنده: مدیر نام ونام خانوادگی
  مدیرگروه بیوتکنولوژي: سمت فعلی

  دکترا: آخرین مدرك تحصیلی
  بیولوژي سلولی ومولکولی: رشته وگرایش تحصیلی

  1386:ك تحصیلیسال اخذ آخرین مدر
  دانشگاه لوئی پاستور فرانسه: محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی

  1386: تاریخ استخدام
  دانشیار: مرتبه علمی

 
  

  :سوابق اجرائی
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  ادامه دارد  94مهر   مدیرگروه بیوتکنولوژي
  ماه 5سال و  2  90اسفند  مدیرگروه بیوتکنولوژي

  سال1  89آبان  اهمدیر امور پژوهشی دانشگ
  

 
دکترمقصود پژوهنده:بیوتکنولوژياولین مدیرگروه   

1390:سال ایجاد گروه          1388 :سال پذیرش دانشجو  



 ١٤٠                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه
 

 زراعت و اصالح نباتاتگروه  
  
  

  بختوري امیررضا صادقی: مدیر نام ونام خانوادگی
اتات مدیرگروه: سمت فعلی   زراعت و اصالح نب

  دکترا: آخرین مدرك تحصیلی
  گیاهان داروئی-زراعت: ته وگرایش تحصیلیرش

  1389: سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی
  آنکارا دانشگاه: محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی

  1391 : تاریخ استخدام
 استادیار: مرتبه علمی

  

   :سوابق اجرائی
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
راعت واصالح نباتات   ادامه دارد  96شهریور   مدیرگروه ز

ی جهاد و مسئول گ رئیسمشاور  روه هاي کشاورزي و طب سنت
  ش.دانشگاهی استان آ

  ادامه دارد  95بهمن 

رآفرین راهنماي انجمن علمی بین رشته اي کا   ادامه دارد  95  استاد 
راهنماي انجمن علمی محیط زیست    سال 1  94  استاد 

  ادامه دارد  94  مسئول بسیج اساتید دانشگاه
  سال 2  93  نخبگان دانشگاهدبیر هم اندیشی اساتید و 

رویی راهنماي انجمن علمی گیاهان دا   سال 2  92  استاد 
  سال 3  91  جانشین بسیج اساتید دانشگاه

 
  دکترکامبیز عزیزپور:زراعتاولین مدیرگروه 

  1390:سال پذیرش دانشجو



 ١٤١                    آذربایجان شهید مدنی شناسه مدیران دانشگاه
 

زپردیس تبری  
  دکتر بهزاد سلطانی

 

  رئیس پردیس تبریز : سمت فعلی
  کتراد: آخرین مدرك تحصیلی
  معدنیشیمی : رشته وگرایش تحصیلی

  1391: سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی
  شهید مدنی آذربایجاندانشگاه : محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی

  1391: تاریخ استخدام
  استادیار: مرتبه علمی

  

  :سوابق اجرائی
 

  به مدت  از تاریخ  نام سمت
  ادامه دارد  93شهریور   رئیس پردیس تبریز

  ماه 9  92آذر   ون پردیس تبریزمعا
 

  :قبلی رؤساي
  

  توضیحات  به مدت  از تاریخ  نام ونام خانوادگی

ر   دکتر محمد کریمی   ریاسترجوع به حوزه   ماه 9  92آذ
ردیبهشت   دکتر موسی محمدپورفرد ري ومالی  ماه 7سال و  1  91ا   رجوع به حوزه ادا

 
 


