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پيام رئيس محترم دانشگاه:

بسمه تعالی
ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ

خداوند متعال و مهربان را شاکرم که توفیق همراهی و همکاری با نخبگان و فرهیختگان را برای من عطا فرموده است .به
یاری ایزد توانا و با وحدت ،انسجام و همدلی در جهت اعتالی علمی و فرهنگی دانشگاه و جامعه شریف و متعهد ایران
اسالمی از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد .دستیابی به جایگاه برتر علمی و فناوری در منطقه با تاکید بر رشد پرشتاب
علمی و اقتصادی ،از اهداف اساسی مندرج در برنامه های کالن کشور و سند چشم انداز است و دانشگاه شهید مدنی
آذربایجان همواره تالشی مستمر برای دستیابی به این هدف داشته است .دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در آغاز چهارمین
دهه فعالیت خود در کنار تربیت نیروی انسانی متخصص و ماهر ،در مسیر کارآفرینی و فنآفرینی قرار گرفته و بنا بر اعالم
مؤسسات معتبر رتبه بندی بین المللی ،حائز رتبه و جایگاه مطلوب در بین دانشگاه های داخلی و خارجی می باشد.
مجموعه دانشگاه مصمم است که در کنار دانشگاههای نسل سوم و چهارم ،نقش پراهمیتی در ایجاد و تثبیت دانایی قابل
تبدیل به ثروت اجتماعی ایفا نموده و با اجرای سیاستهای جدید و در راستای برنامه راهبردی تدوین شده ،در جهت تبدیل
شدن به دانشگاه فن آفرین و کارآفرین به طی مسیر پرفروغ تعیین شده خود ادامه دهد.
توسعه فناوری و بهبود بستر مناسب برای تحقیق و پژوهش و حمایت بی وقفه از پژوهشگران و فناوران ،ارتقای کیفیت
آموزشی و جهت دهی پژوهش به سمت تحقیقات تقاضامحور برای تسهیل دسترسی به اقتصاد مقاوم دانش بنیان با بهره
مندی از پتانسیل های اساتی د گرانقدر و دانشجویان مستعد از جمله برنامه های مدون و اولویت دار دانشگاه می باشد.
اینجانب ضمن تقدیر بی پایان به سبب نقش بی بدیل رؤسای قبلی دانشگاه و همه مدیران در سطوح مختلف در رشد و
بالندگی دانشگاه ،امیدوارم اساتید گرانقدر ،دانشجویان ارجمند و کارمندان پرت الش ،با اتکال به خداوند بزرگ و احترام به
اخالق و ارزش های واالی اسالمی در نیل به اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسالمی در علم و فناوری موفق و مؤید
باشند.
حسن ولی زاده
ارديبهشت 1655
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پيام رئيس محترم دانشگاه در آغاز ریاست :
توسعه مراکز آموزشی و پژوهشی و به تبع آن دستیابی به تکنولوژی های برتر دنیا از دستاوردهای ارزشمند
نظام مقدس جمهوری اسالمی است .در این راستا دانشگاه شهید مدنی آذربایجان افتخار دارد که به عنوان دومین دانشگاه
بزرگ د ر شمال غرب کشور در حال تربیت علمی جوانان کشور عزیزمان می باشد .ضمن گرامی داشت یاد و خاطره
مدیران دلسوز و زحمتکش قبلی با افتخار نام خود را به عنوان خدمتگزار عرصه تعلیم و تربیت ،ثبت دفتر خاطرات این
دانشگاه می نمایم.
با تقدیم سپاس به رؤسای 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 مستندسازی مجموعه فعالیتهای
این مجموعه ارزشمند جهت ارائه به نسل های آتی اقدامات بیشتری صورت گیرد.

با آرزوی توفیق الهی
حسن ولی زاده
مهر 3131

ب
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سخن سرپرست محترم قبلي دانشگاه:
یکی از دستاوردهای بزرگ و ارزشمند نظام مقدس اسالمی توسعه مراکز علمی و دانشگاهی و به تبع آن
دستیابی به فناوریهای نوین علمی و دانشهای روز دنیاست .دانشگاه تربیت معلم آذربایجان به عنوان مولود
انقالب اسالمی و یکی از قطب های مهم علمی و پژوهشی و دومین دانشگاه بزرگ دولتی در شمالغرب کشور در
حالی وارد دهه سوم از فعالیتهای خود می شود که فداکاریهای بسیاری را از ناحیه مدیران زحمتکش و خدوم
خود در بیست سال گذشته شاهد بوده و این نهال نوپا را به درختی تنومند با میوههای بسیار شیرین «که
همانا تربیت نسل جوان پویا و جویای دانش و فرهنگ است» تبدیل کردهاند .اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و
خاطره همه سروران عزیزی که در بیست سال گذشته برای اعتالء نام و اهداف بلند دانشگاه کوشش نمودهاند،
بسیار مفتخر هستم در کنار تالشگران عرصه علم و ادب «دانشگاه تربیت معلّم آذربایجان» توفیق حضور یافته و
نام خــود را قرین نام دوستان و ثبت دفتـر پرافتخار خدمت به دانش و فرهنگ مینمایم.
بر خود الزم می دانم از همه عزیزانی که در گردآوری این مجموعه ارزشمند تالش نمودهاند تشکر و
قدردانی نمایم و امیدوارم برای ثبت روند توسعه دانشگاه تربیت معلّم آذربایجان از آغاز تاکنون و مستندسازی
این فعالیتها و انعکاس آن به نسلهای آینده اقدامات بیشتری انجام گیرد.

دکتر میرجلیل اکرمی
پنجم آذر  93مصادف با روز بسیج
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سخن رئيس محترم قبلي دانشگاه:
تمامی رودخانهها از قله های سفیدپوش سر در گریبان آسمان فرو برده سرچشمه گرفته و با عبور از درههای
سرسبز و پرپیچ وخم ،رو به دریاها روانند تا با این سیر ،میل به تعالی و پیشرفت را به نمایش گذارند .صدای دلنشین
حرکت آب در سرتاسر مسیر خویش ،یادآور زمزمههای زیبای نوباوگان جویای دانش است .غنچههای نوشکفتهای که چون
جویباری پیوستن به دریای دانشگاه را رؤیای خود قرار داده و غوّاصی در اعماق علم و دانش و صید مرواریدهای سفید
اکتشاف و دانائی را برین هدف خدمتگزاری خویش به بندگان پاك الهی میدانند؛ و این خدمتگزاری به خداجویان عاشق
و بندگان الهی ،چه مناسب براقی برای عروج به سمت یگانه معشوق هستی و احدیت منّان است.
آری دانشگاه و دریا هردو پر از رمز ،راز و گوهرهای درخشان بوده و هردو نیازمند دریادالن و سکّانداران عالم
وتوانمندی است که در مقابل امواج خروشان و سهمگین مشکالت ،با فداکاری و ایثار شبانهروزی خود ،کشتی علم
وسعادت را به ساحل انسانیت رهنمون باشند.
مجموعه حاضر ،مختصر یادی است از همّت واال و زحمات و خدمات بیشائبه بیست ساله دریادالن و سکّانداران
دانشگاه تربیت معلّم آذر بایجان که پود جوانی خود را بر تار دانشگاه تنیدند تا فرش اعالی رنگارنگ تزکیه ،تعلیم و تعلّم را
بر زیر پای صدها استاد و هزاران دانشجوی فرهیخته کنونی بگسترند تا با بهرهگیری از روشنایی شمع وجودی این
عزیزان ،ورقهای کتب معرفت را به نیکی خوانده و به فراست بذر معرفت را در اعماق جان خویش بکارند .به این امید که
میوههای شیرین وصل را در بهار زندگی برچینند.
آری به همّت بلند جناب آقای دکتر عبدالحسین فالحی و سرکار خانم قاسمنژاد توانستیم شجرهی طیّبه
پرطراوت و زنده مدیریت سطوح مختلف دانشگاه در بیست سال گذشته را به تماشا بنشینیم؛ باشد که این برگ سبز،
مقبول طبع صاحب نظران افتد .این قلم را یارای آن نیست که زبان به تمجید و تشکّر از کلیه خادمان و زحمتکشان
بگشاید ،و نیك می داند که هزاران عندلیب خوش الحان در این گلزار عشق ،نغمه ها سروده اند که در این کتیبه عشّاق
نام و یادی از آنها نیست .این قلم را باور این است که اگر روزی سرخی گلبرگهای الله های این بوستان تفسیر و تأویل
شوند ،نام های پرآوازه زیادی چهره از پرده فراموشی به در آورده و بر شکوه صف طویل خادمان دانشگاه تربیت معلّم
آذربایجان خواهند افزود .شمع خاموش یاد عزیزشان پرفروغ باد.
صاحب ناتوان این قلم به رسم ادب ،دست و بازوی توانمند تمام عزیزان و سرورانی را که درکسوت نمایندگی
مجلس شورای اسالمی ،مسئول استانی و شهرستانی ،ائمّه جمعه وجماعات ،هیئت علمی ،کارمند و ...در طول بیست سال
گذشته به خاطر رشد و بالندگی سرو تنومند دانشگاه تربیت معلّم آذربایجان ،خون دل خورده و زحمتی متحمّل شدهاند،
می بوسد و در محضر حضرت ربوبی و شهدای واالمقام بهویژه شهید عزیز و گمنامی که در ایام فاطمیّه  9831صحنهی
دانشگاه را با حضور خویش معطّر کردهاست عهد و پیمان میبندیم که با تمام وجود تالش کنیم که این دریای پر رمز و
راز را به اقیانوسی شکوهمند مبدّل سازیم تا انشاءاله در افق چشمانداز بیست ساله ،درّهای گرانبهایش انوار خیرهکنندهی
پرثمر خود را برجهان و جهانیان بگستراند.
دكترمحمد امين فرد ،ارديبهشت 98
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مقدّمه:
در آستانه بیستمین سالگرد تأسیس دانشگاه ت ربیت معلّم آذربایجان ،شورای محترم دانشگاه در جلسه
مورخ  33/7/02تصویب نمود که مراسمی بدین مناسبت برگزار شود .در این راستا در کنار تهیه چند مجموعه
نظیر معرفی دانشگاه و شناسه اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه ،مقرّر شد شناسه مدیران دانشگاه نیز تهیه
شود که تدوین آ ن با نظارت اینجانب به سرکار خانم قاسم نژاد ،کارشناس محترم گروه نظارت و ارزیابی ،محوّل
شد .با همفکری های انجام شده ،تالش شد تا این مجموعه بصورت هرچه کاملتر تهیه شود ولی وسعت کار ،انجام
آن را در مدت محدودی که پیش رو بود مشکل می نمود .هرچند مجموعهی حاضر نیاز به تکمیل دارد ،تاخیر
بیش از این را روا ندانسته و ویرایش اوّل آن را در هفته گرامیداشت مقام معلّم سال  31تقدیم می نماید.
با تهیه این مجموعه سعی بر این شد تا با گردآوری شناسهای از مدیرانی که در طول این بیست سال در
به ثمر رسیدن و شکوفائی این دانشگاه گامی برد اشته اند یادی شود .ساختار کلی شناسه بر اساس آخرین نمـودار
سازمانی مصوّب وزارتخانه طراحی گردیده است .مدیریت دانشگاه شامل ریاست دانشـگاه و چهـار معاونـت شـامل
معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی ،معاونت پژوهشی و فناوری ،معاونت دانشجوئی و فرهنگی ،ومعاونـت اداری و
مالی می باشد .همچنین نهادهای فرهنگی مانند دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری ،تشکّلهای اسالمی دانشـجویی
و انجمن های علمی ،دانشگاه را در انجام رسالت های خود یاری می نمایند .الزم به ذکر است که برخی از عنـاوین
مدیران قبلی بر اساس نمودار سازمانی جدید ذکر گردیده است؛ به عنوان مثال در اولین نمودار سـازمانی دانشـگاه
معاونت آموزشی و معاونت دانشجوئی بصورت ادغام شده هستند ولی در عمل بر اسـاس واـایف محولـه ،تفکیـك
مسئولیت و سمت شده بود .ضمناً نموداری از کل گروههای مصوب دانشگاه در ادامه آورده شده است که نمـائی از
وضعیت گروههای آموزشی درحا ل ایجاد را نشان می دهد؛ و در قسمت آخر شناسه اطالعات گروههـای آموزشـی
دایر آمده است.
در اینجا بر خود الزم می دانم از تمامی مدیران محترم مخصوصاً از مدیران محترم سابق و باالخصّ
رؤسای محترم قبلی دانشگاه که در خارج از دانشگاه حضور دارند و با وجود مشغله های فراوان نظیر معاونت
وزارت متبوع ،ریاست دانشگاه زنجان ،معاونت دانشـگاه هنر اسالمی تبریز و یا درکسوت بازنشستگی ،نهایت
همکاری را برای تدوین هر چه دقیقتر این مجموعه به عمل آوردند تقدیر و سپاس قلبی خود را ابراز نمایم.
در خاتمه از راهنمائیهای ارزندهی ریاست محترم دانشگاه و در نهایت از پیگیری ،پشتکار ،دقّت و
خالقیت سرکار خانم قاسم نژاد و نیز تمامی عزیزانی که در واحدهای مختلف دانشگاه در تهیه این مجموعه با
ایشان همکاری نمودند سپاسگزاری می گردد.
 21ارديبهشت 2898
مصادف با سالگرد شهادت استاد مطهري
عبدالحسين فالحي
(ناظر تدوين شناسه از سال  98تا )88
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تاریخچه دانشگاه:
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان یکی از دانشگاههای بزرگ و جدید کشور است که مجوّز تأسیس آن در سال
 9837به عنوان شعبه دانشگاه تربیت معلّم تهران از طرف وزارت فرهنگ وآموزش عالی صادر گردید و از سال  9833با
پذیرش  77دانشجو در دو رشته ریاضی و ادبیات فارسی فعالیت آموزشی خود را در یك ساختمان استیجاری در انتهای
خیابان طالقانی تبریز آغاز نمود و از تاریخ  31/7/82از دانشگاه تربیت معلم تهران جدا شده و با نام مستقل تربیت معلّم
تبریز و با هدف تربیت نیروی انسانی متخصّص  ،فعالیتهای خود را ادامه داد .این دانشگاه درتاریخ  32/5/02با موافقت
وزارت علوم ،تحقیقات وفناوری به دانشگاه تربیت معلم آذربایجان تغییر نام داد .در جلسه  792مورخ  19/20/25شورای
عالی انقالب فرهنگی موضوع تغییر نام دانشگاه مطرح شد و تغییر نام دانشگاه به "دانشگاه شهيد مدني آذربايجان"
مورد موافقت و تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی قرار گرفت.
پس از مطالعات جامع ،طرح احداث و تجهیز دانشگاه با ارفیت  92222نفر دانشجو در قالب پنج دانشکده و
 03رشته آموزشی در دوره کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکترا در سه فاز مورد تصویب قرار گرفت .در تابستان 9832
دانشگاه از ساختمان استیجاری خود در تبریز به پردیس اصلی خود در آذرشهر منتقل شد .پردیس اصلی دانشگاه در
زمینی به مساحت  9022هکتار در  85کیلومتری جاده تبریز -مراغه واقع شده است و همزمان با آغاز سالتحصیلی -39
 32با حضور آقای دکتر مصطفی معین وزیر محترم وقت علوم ،تحقیقات و فناوری و سایر مسئوالن استان افتتاح و مورد
بهره برداری قرار گرفت .ساختمان پردیس تبریز دانشگاه در کوی خطیب شمالی (خیابان دامپزشکی ،خیابان ورزش) در
داخل شهر تبریز واقع است که با مساحتی بالغ بر  1222متر مربع و زیربنایی در حدود  3522متر مربع ،محل برگزاری
دوره های آموزش مجازی و آزاد این دانشگاه بوده و در اردیبهشت ماه سال  9810با اخذ موافقت وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری به عنوان پردیس تبریز ،گام بلندی در جهت گسترش فعالیت های آموزشی و دوره های تحصیالت تکمیلی
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان برداشته شده است.
اینك با گذشت بیش از 82سال از زمان تأسیس و با داشتن بیش از  7222دانشجو در رشته های مختلف علوم
پایه ،فنی مهندسی ،فناوری اطالعات ،ادبیات و علوم انسانی ،الهیات و معارف اسالمی و کشاورزی ،تعداد  032عضو هیئت
علمی تمام وقت و  910کارمند ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان یکی از دانشگاههای بزرگ منطقه شمال غرب کشور
محسوب می گردد و امید آن است که با جدیت و همت مضاعف ،این دانشگاه نوپا بتواند همچون نگینی در عرصه علم و
فرهنگ ایران اسالمی بدرخشد و بسترهای جدیدی برای فعالیت دانشجویان و دانش پژوهان فراهم نماید.
تعداد (نفر)

عنوان
اعضای هیئت علمی با مرتبه مربی

98

اعضای هیئت علمی با مرتبه استادیار

972

اعضای هیئت علمی با مرتبه دانشیار

11

اعضای هیئت علمی با مرتبه استاد

01

تعداد کل دانشجویان کارشناسی

5988

تعداد کل دانشجویان کارشناسی ارشد

9323

تعداد کل دانشجویان دکتری

799

جمع (نفر)

039

7852

85کیلومتری جاده تبریز -مراغه  ،کدپستی 5875979871 :صندوق پستی58797-939 :
نشانی وبگاه دانشگاهwww.azaruniv.ac.ir :

و

شناسه مديران دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

مقدمه اي بر ویرایش سيزدهم:
"شناسه مدیران دانشگاه" در پائیز سال  9833همزمان با بیستمین سال تأسیس دانشگاه به پیشنهاد هیئت رئیسه
محترم وقت دانشگاه شکل گرفت تا نمای کوچکی از زحمات کشیده شده در به ثمر رسیدن این درخت بارور را به نمایش
بگذارد .این شناسه بعد از جمع آوری و تدوین در خرداد ماه سال  9831برای اولین بار در صفحه اصلی وبگاه دانشگاه درج
گردید و بصورت پستی برای اولین مدیران حوزه های مختلف دانشگاه نیز ارسال گردید تا از زحمات این عزیزان هم یادی
شود .ویرایش دوم این شناسه در پائیز  9831انجام یافته و در خرداد  9812فایل ویرایش سوم در وبگاه دانشگاه جایگزین
فایل قبلی شد .در ویرایش سوم از لحاظ رده های مدیریتی تغییراتی ایجاد شد که شامل ایجاد معاونت جدید فرهنگی و
اجتماعی و مستقل شدن مرکز مشاوره دانشـجوئی می باشد.
در ویرایش چهارم ،دانشکده کشاورزی به جمع دانشکده های دانشگاه افزوده شده و در ویرایش پنجم گروه های
آموزشی جدید دانشکده کشاورزی و همچنین گروه آموزشی ریاضی کاربردی معرفی شدند .نام گروه آموزشی کتابداری و
اطالع رسانی نیز به گروه آموزشی علم اطالعات و دانش شناسی تغییر یافت .در ویرایش ششم شناسه ،به منظور بهبود مداوم
عملکرد آموزشی و پژوهشی ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان مبادرت به پیاده سازی و اجرای سیستم مدیریت بهبود کیفیت
در راستای ارتقاء سطح کیفیت و نظام مندکردن فعالیت ها و فرایندها نمود و با همت ،تالش و همکاری مدیران وکارکنان و
طی ماه ها کار فشرده و مداوم ،سرانجام در اسفندماه  19دانشگاه موفق به اخذ گواهی نامه ایزو  1229- 0223از مؤسسه توف
اینترسرت آلمان شد تا با بهره گیری از نظام مدیریت کیفیت ،در جهت بهبود مستمر فرایندها و افزایش سطح رضایتمندی
دانشجویان و مراجعان با استفاده از ابزار های نوین مدیریتی گام بردارد .اخذ مجوز پردیس تبریز و همچنین اخذ گواهینامه
تضمین کیفیت ایزو  1229در ارتقاء کیفیت خدمات رسانی این دانشگاه نقش به سزائی داشته است .از ابتدای سالتحصیلی
 10-18پردیس تبریز با پذیرش دانشجو در  5رشته کارشناسی ارشد و دو رشته دکتری ،دور جدیدی از فعالیتهای علمی خود
را در کشور آغاز نموده است که با فناوری های به روز دنیا همخوانی داشته و امکان تبادل دانش در سطح گسترده تری را
فراهم می سازد .از مهرماه سال  17گروه مهندسی شیمی با پذیرش دانشجو در این رشته ایجاد گردید .همچنین گروه تربیت
بدنی به گروه علوم ورزشی تغییر نام داد.
از سال  15جهت گیری حوزه آموزشی ،مدیریت ارفیت پذیرش دوره های کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری به
منظور جلوگیری از ریزش پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی بر اساس برنامه ریزی دقیق ،و اولویت دهی به رشته
های پرطرفدار ،کارآمد ،و مورد نیاز جامعه در توسعه کمی رشته ها و افزایش  02تا  82درصد پذیرش دانشجوی کارشناسی
ارشد نوبت دوم بوده است .تأسیس پژوهشکده سالمت روان ،پژوهشکده سیستم های قدرت ،راه اندازی مرکز رشد فناوری
های دانشگاه و تأسیس گروه آموزشی حقوق از دیگر اقدامات مهم سال  13می باشد .در ویرایش دهم ،جهت تجلیل و
پاسداشت اساتید بازنشست شده دانشگاه صفحه ای نیز با این عنوان به مجموعه اضافه گردید.
در راستای گسترش تعامالت بین المللی و حضور در مجامع بین المللی و توجه به ارتقای کیفی تولیدات علمی خود
برای اولین بار این دانشگاه در سال  ، 9817اقدام به ثبت اطالعات و شرکت در نظام رتبه بندی تایمز نمود و در رتبه بندی
بین المللی تایمز برای اولین بار جزء  1دانشگاه برتر ایرانی در جمع برترین دانشگاههای جهان قرار گرفت .براساس رتبه بندی
نیچر ایندکس ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال  17جزء ده دانشگاه برتر ایران قرار گرفته است و این مهم در راستای
انجام و انتشار فعالیت های پژوهشی با کیفیت باال موجب اعتالی نام و جایگاه دانشگاه در مجامع علمی ملی و بین المللی شده
است .در حال حاضر 57 ،رشته کارشناسی مصوب (در  88رشته دانشجوی پذیرفته شده در سال  11داریم) 79 ،رشته/گرایش
کارشناسی ارشد و  08رشته دکتری در این دانشگاه دایر است .همچنین دانشجویان میتوانند در تمامی رشتههای علوم پایه
به جز رشته زمین شناسی تا مقطع دکترا در این دانشگاه تحصیل کنند.

ز
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رشته فیتوشیمی که تا مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ارائه میشود ،جزو رشته هایی
هست که دانشگاه های معدودی در این زمینه دانشجو می پذیرند .این دانشگاه با داشتن ارفیت های علمی غنی ،با تمام
توان در تالش است تا بتواند روند گستر ش علم و فناوری و صنعت در استان آذربایجان شرقی و در کشور را برآورد سازد و
فرصتهای مختلفی را برای انجام فعالیتهای علمی ،پژوهشی و شغلی ایجاد نماید و مفتخر است که تاکنون بیش از 07222
دانشجو از این دانشگاه فارغ التحصیل شده و بسیاری نیز در عرصههای مختلف وارد کار و فعالیت و تحقیق و تدریس شده اند.
اینك در دهه چهارم فعالیت خود ،این دانشگاه با داشتن ارفیت های علمی غنی ،با تمام توان در تالش است تا بتواند
روند گسترش علم و فناوری و صنعت در استان آذربایجان شرقی و در کشور را برآورد سازد و فرصتهای مختلفی را برای انجام
فعا لیتهای علمی ،پژوهشی و شغلی ایجاد نماید و مفتخر است که در سایه حمایت های مسؤوالن و تالشهای تك تك اساتید،
کارکنان و مدیران دانشگاه ،این دانشگاه نقش مهمی را در در راه تربیت عناصر متخصص و متعهد داشته است و تالش می
کند تا همواره به رسالت خود که همان تربیت پنجههای کار آمد برای حل مسائل نظام و معمارانی نیك اندیش در جهت
ساختن آینده ای روشن است را عمل نماید و در سایه تالشهای بی وقفه مسؤوالن و مدیران و مجموعه دانشگاهیان توانسته
در میان مراکز آموزش عالی کشور جایگاه شایسته خود را پیدا نماید و در پیمودن این مسیر همواره حضور مدیر با تجربه و
دلسوز در رأس مدیریت دانشگاه بسیار راهگشا بوده است.

اطالعات كلي دانشكده هاي دانشگاه:
1

نام دانشكده

سال تأسيس

دانشكده ادبيات و علوم انساني

9833/27/07

دانشكده علوم پايه

تأسیس با عنوان دانشکده علوم :
9833/27/07

دانشكده فني و مهندسي

سال تأسیس با عنوان دانشکده تربیت
دبیر فنی9833/27/07 :
تاریخ تصویب تغییر عنوان دانشکده:
9837/20/89

دانشكده الهيات و معارف اسالمي

1

9871/23/03

دانشكده فناوري اطالعات و

تاریخ موافقت اصولی9838/27/23 :

مهندسي كامپيوتر
دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي

تاریخ موافقت اصولی9831/92/93 :
تاریخ موافقت قطعی9818/90/07 :

دانشكده كشاورزي

تاریخ موافقت اصولی9810/20/03 :

پرديس تبريز

9810/20/97
ح

1سال تأسيس دانشكده ها بر اساس مجوز دفتر گسترش و برنامه ريزي آموزش عالي مي باشد.
 2اين دانشكده قبالً زيرمجموعه دانشكده ادبيات و علوم انساني بوده و از سال  9738با عنوان جديد بصورت مستقل به تصويب رسيده است.

شناسه مديران دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

اطالعات رشته هاي تحصيلي دانشكده ادبيات و علوم انساني
رديف

مقطع
تحصيلي

1 -1
2 -1
1 -1
2 -1

گروه

نام رشته

سال
ايجاد
(بار اول)

تاريخ موافقت
قطعي

سال اخذ
دانشجو

گروه
زبان
وادبيات
فارسي

دبيری زبان و ادبيات فارسي

76

76/12/22

76

زبان و ادبيات فارسي

67

66/31/11

67

زبان و ادبيات فارسي (ستاره دار)

-

61/31/22

-

زبان و ادبيات فارسي (نيمه حضوری)

-

61/11/36

-

دبيری زبان انگليسي

76

76/31/36

76

زبان و ادبيات انگليسي

76

63/32/11

76

زبان انگليسي (ستاره دار)

-

61/31/22

-

آموزش زبان انگليسي

67

67/37/36

67

دبيری زبان و ادبيات عربي

61

61/31/21

61

زبان و ادبيات عربي (آزاد وستاره دار)

67

66/31/11

67

زبان و ادبيات عربي (نيمه حضوری)

-

61/11/36

-

زبان و ادبيات فارسي

66

66/12/12

66

*

ادبيات فارسي معاصر

66

-

66

*

آموزش زبان انگليسي

61

62/37/11

61

*

زبان و ادبيات انگليسي

67

66/31/37

66

*

مترجمي زبان انگليسي

61

-

62

*

زبان و ادبيات عربي

67

66/31/37

66

*

مترجمي زبان عربي

61

-

62

*

زبان و ادبيات فارسي

61

67/31/27

61

*

زبان و ادبيات فارسي (شبانه)

63

63/36/22

61

*

ادبيات عرفاني

62

-

62

*

ادبيات غنائي

62

-

62

*

زبان وادبيات عربي

-

61/36/36

62

*

1 -2
1 -2
2-2

كارشناسي

2 -2

1 -1

گروه
زبان
وادبيات
عربي

2 -1
1 -1

1-1

گروه
فارسي

2-1

2 -2
1 -2

كارشناسي ارشد

1 -2

گروه
زبان
انگليسي

گروه
زبان
انگليسي

1 -1

گروه
عربي

1-1

گروه
زبان
وادبيات
فارسي

2 -1
2-1
1-1
2-1
1-2

دكتري

گروه
عربي

ط

رشته
داير

*

*

*

*
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اطالعات رشته هاي تحصيلي دانشكده علوم پایه
نام رشته

سال ايجاد
(بار اول)

تاريخ موافقت
قطعي

سال
اخذ
دانشجو

دبيری رياضي

76

76/32/31

76

رياضي محض(ستاره دار)

-

61/31/22

-

رياضي محض

76

66/37/26

76

رياضي محض (نيمه حضوری)

-

61/11/36

-

آموزش رياضي (ناپيوسته)

62

-

62

رياضي كاربردی

67

67/11/31

66

رياضيات وكاربردها

66

66/37/17

66

دبيری فيزيك(ستاره دار)

-

62/36/27

-

دبيری فيزيك

62

-

61

فيزيك

66

66/37/26

66

دبيری فيزيك (نيمه حضوری)

-

61/11/36

-

7-1

فيزيك مهندسـي

-

67/32/27

67

1 -2

شيمي محض

62

66/31/11

62

2 -2

شيمي محض(ستاره دار)

-

67/31/22

-

شيمي (نيمه حضوری)

61

-

-

دبيری شيمي

67

-

67

7 -2

شيمي (مجازی)

66

63/37/27

66

7 -2

شيمي كاربردی

61

61/12/16

61

زيست شناسي علوم گياهي

61

63/37/27

62

*
*
*

زيست شناسي علوم سلولي ومولكولي

61

63/37/27

62

*

رديف

مقطع تحصيلي

گروه

1 -1
2 -1

گروه
رياضي
محض

1 -1
2 -1
7 -1
1 -2

گروه
رياضي
كاربردی

2 -2
1 -1

1 -1
2 -1

1-2
2 -2

1 -7
2 -7

كارشناسي

2 -1

گروه
فيزيك

گروه
شيمي

گروه
زيست
شناسي

ی

رشته
داير

*

*
*
*

شناسه مديران دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

ادامه اطالعات رشته های تحصیلی دانشكده علوم پایه
نام رشته

سال ايجاد
(باراول)

تاريخ
موافقت
قطعي

سال اخذ
دانشجو

رشته
داير

رياضي محض

62

67/11/22

62

*

-

66/13/36

66

*

-

66/36/37

66

*

رياضي كاربردی با پنج گرايش

67

66/31/37

67

*

فيزيك

66

63/31/11

66

شيمي با گرايشهای آلي ،تجزيه ،معدني،
شيمي فيزيك

66

62/31/11

66

*

فيتوشيمي

66

63/37/27

66

*

1-1

شيمي كاربردی

62

-

62

*

1 -2

زيست شناسي-علوم سلولي ومولكولي

61

67/11/22

62

*

زيست شناسي علوم گياهي-فيزيولوژی
گياهي

67

66/31/37

66

*

زيست شناسي علوم گياهي-سلولي تكويني

61/31/16

61/12/16

61

*

بيوشيمي

-

67/36/13

66

*

67

66/31/37

67

63/6/22

61/12/16

61

66

63/37/27

66

66

63/37/27

63

-

63/37/27

63

*
*
*
*
*

رديف

مقطع تحصيلي

گروه

1-1
2-1

گروه
رياضي

1-1
2-1

1 -1
2 -1

كارشناسي ارشد

2

2-2

گروه
فيزيك

گروه شيمي

گروه زيست
شناسي

1 -2
2 -2
1 -1
2 -1
1 -1
1 -2

1-7

گروه
رياضي
كاربردی
دكتري

2 -2
1 -1
2 -1
1 -2
2 -2
1 -2
2 -2

گروه
رياضي
محض

گروه
فيزيك

گروه شيمي
گروه زيست
شناسي

رياضي كاربردی گرايش معادالت
ديفرانسيل
رياضيات و كاربردها گرايش گراف و
تركيبيات

رياضي -آناليز
رياضي (شبانه)
رياضي محض
رياضي كاربردی -تحقيق در عمليات
رياضي -آناليز عددی
رياضي كاربردی -پژوهش محور
فيزيك
فيزيك (شبانه)
شيمي (تجزيه ،معدني ،شيمي فيزيك)
شيمي آلي
شيمي (شبانه)
شيمي آلي -پژوهش محور

63

-

63

63/6/22

61/12/16

61

61

-

61

فيزيولوژی گياهي

-

66/11/37

66

ك

*

61/31/23

-

61

67

66/37/16

66

63/6/22

61/12/16

61

62

67/11/22

67

*
*
*
*
*
*
*

شناسه مديران دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

اطالعات رشته هاي تحصيلي دانشكده فني و مهندسي

تربيت دبير فني عمران(ستاره دار)
تربيت دبير فني عمران
مهندسي عمران -عمران (منسوخ)
تربيت دبير فني ساختمان(ناپيوسته)

سال ايجاد
(باراول)
66
63/32/12

7 -1

تربيت دبير فني ساختمان

67

7 -1

مهندسي عمران

66

مهندسي برق
تربيت دبير فني قدرت (ناپيوسته)
تربيت دبير فني برق -الكترونيك
تربيت دبير فني برق -قدرت

رديف
1 -1
2 -1
1 -1
2 -1

گروه مهندسي
عمران

كارشناسي

1 -2
2 -2
1 -2
2 -2
1 -1
2 -1

مقطع تحصيلي

1

*

مهندسي متالوژی و مواد

-

62/12/27

61

*

مهندسي شيمي

62

67/36/31

62

*

مهندسي عمران -سازه
مهندسي عمران -زلزله
مهندسي عمران -خاك و پي(ژئوتكنيك)
مهندسي عمران-آب
مهندسي برق -سيستم های قدرت

62
61/36/16
61/36/16
67
62

67/11/22
62/37/37
62/37/37
67/37/16
67/11/22
-

62
61
61
67
67
62

*
*
*
*
*
*

مهندسي برق -الكترونيك قدرت و
ماشين های الكتريكي
مهندسي برق -مخابرات سيستم
مهندسي برق -مخابرات ميدان
مهندسي مكانيك-طراحي كاربردی
مهندسي مكانيك -تبديل انرژی

62/31/36

-

62

*

61

61/37/17
61/37/17
66/36/31
62/37/37

61
67
66
61

*
*
*
*

مهندسي متالوژی و مواد

-

66/11/37

66

*

مهندسي برق

61/31/16

62/32/22

61

*

مكانيك

مهندسي برق -مدارهای مجتمع الكترونيك
گروه مهندسي
برق

گروه مكانيك
گروه مهندسي
مواد

دكتري

66
63/32/12
67
63
67
-

66/12/12
66/37/16
-

66
63
67
67
67
66

*

مهندسي مكانيك (جايگزين)

گروه عمران

1-2

66

*

گروه مهندسي

شيمي

گروه برق

62/13/27
66/31/11
66/12/12
-

61
66
63

(جايگزين تربيت
دبير فني عمران)
(جايگزين
عمران-عمران)

مهندسي مكانيك -حرارت وسياالت (منسوخ)

گروه مهندسي

كارشناسي ارشد

2-2
7-2
1-1
2-1

برق

مواد

7

1-2

گروه مهندسي

گروه مهندسي

2

1 -1
2 -1
1 -1
2-1
1 -2
2-2

گروه

نام رشته

تاريخ موافقت
قطعي

سال اخذ
دانشجو

رشته
داير

ل

67

شناسه مديران دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

اطالعات رشته های تحصیلی دانشكده الهیات و معارف اسالمی
رديف

مقطع تحصيلي

گروه

1 -1
2 -1

كارشناسي

1 -1
2 -1
2
1 -1
2 -1
1 -1
1 -2
2 -2

گروه
فلسفه

گروه
فلسفه
كارشناسي ارشد

2-1
2
1

گروه علوم
قرآن
گروه فقه
وحقوق
گروه تاريخ
و تمدن
اسالمي

7
1-1
2-1
1-1
2
1-1

گروه اديان

دكتري

گروه اديان
گروه علوم
قرآن

تاريخ
موافقت
قطعي
76/31/37

سال
اخذ
دانشجو
76

-

66/37/26

63

67
61
62
61
62

66/31/11
66/32/27
66/37/26
61/31/11
61/37/31
-

67
61
62
61
62
62

*
*
*

الهيات و معارف اسالمي -تاريخ فرهنگ و تمدن
ملل اسالمي

67

-

67

*

الهيات و معارف اسالمي  -فلسفه وكالم اسالمي
كالم اسالمي
فلسفه دين
الهيات و معارف اسالمي  -اديان وعرفان
الهيات و معارف اسالمي  -علوم قرآن و حديث
تفسير قرآن مجيد

66
63
66
-

63/37/27
61/32/36
67/12/31
63/37/21
66/31/37
66/12/16

66
61
67
63
66
66

*
*
*
*
*
*

نام رشته
دبيری الهيات و معارف اسالمي (منسوخ)
الهيات و معارف اسالمي -فلسفه وحكمت اسالمي
(جايگزين دبيری الهيات)
فلسفه و كالم اسالمي (نيمه حضوری)
فلسفه وكالم اسالمي (ستاره دار)
الهيات و معارف اسالمي -اديان وعرفان
تربيت معلم قرآن مجيد
آموزش ديني و عربي (ناپيوسته)
الهيات و معارف اسالمي -علوم قرآن وحديث
الهيات و معارف اسالمي  -فقه و حقوق اسالمي
حقوق

سال ايجاد
(بار اول)
76

62/31/26

رشته
داير

*

*

گروه فقه و
حقوق

فقه و مباني حقوق اسالمي

62

67/36/22

61

*

گروه
فلسفه

فلسفه و كالم اسالمي

61

61/32/23

61

*

م

شناسه مديران دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

اطالعات رشته های تحصیلی دانشكده فناوری اطالعات و مهندسی كامپیوتر
سال ايجاد

تاريخ موافقت
قطعي

سال اخذ
دانشجو

1 -1

مهندسي فناوری اطالعات

62

67/37/11

62

2-1

مهندسي كامپيوتر ()IT

66

-

66

*

مهندسي كامپيوتر-نرم افزار

-

61/11/13

62

*

2-1

علوم كامپيوتر

-

62/37/36

62

*

7-1

مهندسي فناوری اطالعات (مجازی)

66/37/31

-

66

*

1

مهندسي فناوری اطالعات (از سال -)61
مديريت سيستم های اطالعاتي (از سال )66

61/36/16

62/37/37

61

*

مهندسي كامپيوتر -نرم افزار

-

66/12/16

66

*

مهندسي كامپيوتر -رباتيكز و هوش مصنوعي

-

66/36/31

66

*

رديف

مقطع تحصيلي

1-1

نام رشته

كارشناسي

كارشناسي ارشد

2
1

(بار اول)

رشته داير

اطالعات رشته های تحصیلی دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی
سال ايجاد
(باراول)

تاريخ موافقت
قطعي

سال اخذ
دانشجو

رشته
داير

67

66/31/11

67

*

مشاوره

-

66/13/36

1233

*

روانشناسي

61

62/31/13

62

*

1 -1

تربيت بدني و علوم ورزشي -ناپيوسته

63

63/32/12

63

2 -1

تربيت بدني و علوم ورزشي

62

62/36/36

62

تربيت بدني و علوم ورزشي-فيزيولوژی

61

62/37/21

61

تربيت دبير تربيت بدني و علوم ورزشي

67

-

67

7 -1

تربيت بدني و علوم ورزشي-مديريت ورزشي

66

63/37/27

66

*

7 -1

تربيت بدني و علوم ورزشي-رفتار حركتي

66

63/37/27

63

*

2

گروه علم اطالعات
و دانش شناسي

علم اطالعات و دانش شناسي
(كتابداری و اطالع رساني)

61

62/37/17

62

*

7

گروه علوم تربيتي

مديريت و برنامه ريزی آموزشي

66

63/37/27

66

*

رديف

مقطع تحصيلي

1
1-2

كارشناسي

2 -1

گروه مطالعات
خانواده

مطالعات خانواده

گروه روانشناسي

2-2

1 -1

گروه

نام رشته

گروه علوم ورزشي

7

ن

 7قبالً اين گروه به صورت زيرمجموعه دانشكده ادبيات وعلوم انساني فعاليت مي نموده است.

*

شناسه مديران دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

ادامه اطالعات رشته های تحصیلی دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی
گروه

نام رشته

سال ايجاد
(باراول)

تاريخ موافقت
قطعي

سال اخذ
دانشجو

رشته
داير

گروه مطالعات خانواده

مطالعات زنان -گرايش زن وخانواده

-

61/11/13

62

روانشناسي

66

66/31/37

66

علوم شناختي

61/13/16

-

62

روانشناسي كودكان استثنائي

61

-

62

فيزيولوژی فعاليت بدني و تندرستي

62/37/23

-

62

فيزيولوژی ورزشي كاربردی

-

61/36/36

62

مديريت ورزشي -مديريت راهبردی

-

66/36/11

66

*
*
*
*
*
*
*

علم اطالعات و دانش شناسي

-

67/13/27

67

*

روانشناسي تربيتي

66

63/37/27

66

تحقيقات آموزشي

66

63/37/27

66

مديريت آموزشي

62/36/12

-

61

مديريت و برنامه ريزی آموزش عالي

62/31/37

-

62

7 -7

برنامه ريزی درسي

61/12/21

-

62

7 -7

آموزش و بهسازی منابع انساني

61/37/37

-

61

*
*
*
*
*
*

روانشناسي تربيتي

62/32/36

-

62

*

66

*

رديف

1 -7
2 -7
1-7

گروه روانشناسي

كارشناسي ارشد

1-1
1 -2
2 -2
1-2
1-1
2-1
1-1
2

مقطع تحصيلي

2

گروه علم اطالعات و
دانش شناسي

گروه علوم تربيتي

2 -7

1

گروه علوم ورزشي

گروه علوم تربيتي

دكتري

گروه روانشناسي

روانشناسي

س

-

66/11/37

شناسه مديران دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

اطالعات رشته های تحصیلی دانشكده كشاورزی
رديف

مقطع تحصيلي

گروه

1 -1
2 -1

2

كارشناسي

1 -1

گروه
گياهپزشكي

گروه
بيوتكنولوژی

1-1

گروه زراعت
و اصالح
نباتات

1 -1

گروه
گياهپزشكي

2-1
2 -1

1-1
2-1

كارشناسي ارشد

2

1-1

گروه
بيوتكنولوژی

گروه زراعت
و اصالح
نباتات

2-1

2

دكتري

1

گروه
گياهپزشكي
گروه
بيوتكنولوژی

نام رشته

سال ايجاد
(باراول)

تاريخ موافقت
قطعي

سال اخذ
دانشجو

رشته
داير

مهندسي كشاورزی-گياهپزشكي

67

66/32/22

66

*

امور زراعي وباغي (تكنولوژی
گياهپزشكي)-كارداني

61

67/37/27

61

مهندسي كشاورزی-تكنولوژی
گياهپزشكي (ناپيوسته)

66

63/37/27

66

مهندسي توليد و ژنتيك گياهي

63/31/31

61/11/36

61

*

علوم و مهندسي باغباني

-

-

66

*

مهندسي توليدات گياهي -گياهان داروئي و معطر

61/31/36

-

61

*

مهندسي كشاورزی-بيماری شناسي گياهي

63/31/23

61/11/36

63

*

مهندسي كشاورزی-حشره شناسي

63/31/26

61/11/36

63

*

مهندسي كشاورزی-بيوتكنولوژی

66/31/21

63/37/27

66

*

علوم و مهندسي باغباني-گياهان داروئي

-

67/11/26

66

*

اگروتكنولوژی -اكولوژی گياهان زراعي

-

67/13/27

66

*

اگروتكنولوژی -فيزيولوژی گياهان زراعي

-

67/13/27

66

*

مهندسي كشاورزی-زراعت

63/31/23

61/11/36

63

حشره شناسي كشاورزی

62

62/11/36

67

*

بيوتكنولوژی كشاورزی

-

67/36/22

67

*

ع

شناسه مديران دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

اطالعات رشته های تحصیلی پردیس تبریز
رديف

2
1
2

كارشناسي ارشد

1

مقطع تحصيلي

7
1
2

دكتري

نام رشته

سال ايجاد
(باراول)

تاريخ موافقت
قطعي

سال اخذ
دانشجو

فيزيك نظری

62

-

62

شيمي تجزيه

62

-

62

رياضي كاربردی

62

-

62

مهندسي عمران-سازه

62

-

62

مهندسي برق-قدرت

62

-

62

فيزيك اتمي-مولكولي

62

-

62

*

شيمي تجزيه

62

-

62

*

ف

رشته
داير

شناسه مديران دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

آماردانشجويان شاغل به تحصيل در نيمسال اول سال تحصيلي 99-0011
به تفكيك دانشكده ها

ص

شناسه مديران دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

مشخصات اعضاي هيئت علمي دانشگاه با مرتبه استادي:

{

دكتر شهرام رضاپور
استاد گروه رياضي محض
تاريخ ارتقا 10/77/2 :

دكتر فرهاد دارابي
استاد گروه فيزيك
تاريخ ارتقا 09/4/77:

دكترسيدمحمود شيخ االسالمي

استاد گروه رياضي محض
تاريخ ارتقا 09/4/71 :

دكتر رحمان مشتاق مهر
استاد گروه ادبيات فارسي
تاريخ ارتقا09/5/71 :

}
دكتر حسن ولي زاده
استاد گروه شيمي
تاريخ ارتقا 07/77/7 :

دكتر ناصر عليزاده خياط
استاد گروه ادبيات فارسي
تاريخ ارتقا 02/5/74:

دكتر حبيب رزمي
استاد گروه شيمي
تاريخ ارتقا 02/1/7 :

دكتر محمد جهانشاهي
استاد گروه رياضي محض
تاريخ ارتقا 02/1/20 :

دكتر فخرالسادات قريشي راد
استاد گروه روانشناسي
تاريخ ارتقا 02/72/24 :

دكتر حسين عبدالمحمدزاده
استاد گروه شيمي
تاريخ ارتقا 04/1/7 :

دكتر ذوالفقار رضواني
استاد گروه شيمي
تاريخ ارتقا04/1/71 :

دكتر كاظم جمشيدي قلعه
استاد گروه فيزيك
تاريخ ارتقا 04/79/7 :

دكتر محمدرضا بنائي

دكتر بيوك حبيبي
استاد گروه شيمي
تاريخ ارتقا 04/79/1 :

دكتر مؤيد حسيني صدر
استاد گروه شيمي
تاريخ ارتقا 04/79/70 :

دكتر علي عجمي اسفنگره
استاد گروه مهندسي برق
تاريخ ارتقا 04/77/21 :

استاد گروه مهندسي برق
تاريخ ارتقا 04/79/5 :

ق1

شناسه مديران دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

ادامه مشخصات اعضاي هيئت علمي دانشگاه با مرتبه استادي:

دكتر نادر چاپارزاده
استاد گروه زيست شناسي
تاريخ ارتقا 04/77/21 :

دكتر احمد گلي
استاد گروه ادبيات فارسي
تاريخ ارتقا 05/0/1 :

دكتر جواد مصرآبادي
استاد گروه علوم تربيتي
تاريخ ارتقا 05/90/21 :

دكتر مهرداد مهكام
استاد گروه شيمي
تاريخ ارتقا 05/90/97 :

دكتر عادل رضائي اقدم
استاد گروه فيزيك
تاريخ ارتقا 05/90/74 :

دكتر عادله مشتقي زنوز
استاد گروه شيمي
تاريخ ارتقا 05/90/29:

دكتر معصومه باقري
استاد گروه شيمي
تاريخ ارتقا 05/0/09 :

دكتر عليرضا غفاري حديقه
استاد گروه رياضي كاربردي
تاريخ ارتقا 00/90/74 :

دكتر ناصر آقازاده
استاد گروه رياضي كاربردي
تاريخ ارتقا 00/77/70 :

دكتر بهروز خيرفام

دكتر جابر جهان بين
استاد گروه شيمي
تاريخ ارتقا 01/90/71 :

دكتر عبداالحد غيبي
استاد گروه عربي
تاریخ ارتقا 99/10/10:

استاد گروه رياضي كاربردي

تاريخ ارتقا 01/90/90 :

دكتر سجاد نجفي
استاد گروه مهندسي برق

تاريخ ارتقا 00/91/90 :

ق2

شناسه مديران دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

مشخصات اعضاي هيئت علمي بازنشسته دانشگاه:

دكتر سعيداله قره بيگلو
استاديار گروه ادبيات فارسي
تاريخ بازنشستگي7015 :

دكتر عباس صيامي
استاديار گروه زيست شناسي
تاريخ بازنشستگي7010 :

دكتر بيوك بهنام
دانشيار گروه زبان انگليسي
تاريخ بازنشستگي7011 :

محمدعلي افسري خطيبي
مربي گروه فيزيك
تاريخ بازنشستگي7011 :

محمد فخر
مربي گروه زبان انگليسي
تاريخ بازنشستگي7011 :

علي اكبر شيري زاده
مربي گروه زبان انگليسي
تاريخ بازنشستگي04/94/97 :

دكتر عبداله كيواني صومعه
استاديار گروه مهندسي عمران
تاريخ بازنشستگي05/94/90 :

دكتر مقصود دخانچي
استاديار گروه مكانيك
تاريخ بازنشستگي05/95/79 :

دكتر يحيي آتش زاي
استاديار گروه فارسي
تاريخ بازنشستگي05/90/27 :

دكتر ارژنگ صادقي
دانشيار گروه مهندسي عمران
تاريخ بازنشستگي05/79/09 :

دكتر سيدرضا موسوي
استاديار گروه عربي
تاريخ بازنشستگي05/79/09 :

عليرضا توحيدي
مربي گروه مهندسي عمران
تاريخ بازنشستگي00/94/97 :

مهدي نيلچياني
مربي گروه رياضي
تاريخ بازنشستگي00/91/09 :

دكتر كريم صالح زاده
استاديار گروه علوم ورزشي
تاريخ بازنشستگي01/94/72 :

عبداله هاللي
مربي گروه علوم تربيتي
تاريخ بازنشستگي7015 :

حسين فاتحي خواجه
مربي گروه رياضي
تاريخ بازنشستگي7011 :

ر1

شناسه مديران دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

ادامه مشخصات اعضاي هيئت علمي بازنشسته دانشگاه:

محمدحسين ايراندوست

دكتر تقي زوار

دكتر قاسم صمدي

دكتر اسماعيل خيرجو
استاديار گروه مطالعات خانواده
تاريخ بازنشستگي01/5/97 :

دانشيار گروه علوم تربيتي

مربي گروه رياضي

استاديار گروه رياضي

تاريخ بازنشستگي01/90/24 :

تاريخ بازنشستگي00/90/7 :

تاريخ بازنشستگي00/90/29 :

دكتر محمد كريمي

اكبر فايدئي

مهندس عليرضا انتظاري

استاديار گروه فيزيك

استاديار گروه فلسفه

مربي گروه مهندسي عمران

تاريخ بازنشستگي00/77/79 :

تاريخ بازنشستگي00/77/79 :

تاريخ بازنشستگي00/77/79 :

ر2

شناسه مديران دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

اولين نمودار سازماني دانشگاه
(آذر)0631

ش1

شناسه مديران دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

نمودار سازماني دانشگاه تربيت معلم تبريز
(ارديبهشت)0639

ش0

شناسه مديران دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

نمودار سازماني دانشگاه
(خرداد)0613

ش1

شناسه مديران دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

نمودار سازماني دانشگاه
(مصوب دي )0690

ش4

شناسه مديران دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

دانشكده ها و گروه هاي آموزشي و پژوهشي داير و پيش بيني شده (با عالمت )
دانشكده ها و واحدهاي آموزشي تابعه

دانشکده ادبيات و

دانشکده الهيئت و

علوم انسانی

معارف اسالمی

زبان و ادبيات فارسي

معارف اسالمي

دانشکده علوم پايه

فقه و
حقوق اسالمي
زبان انگليسي

فنی ومهندسی

رياضيات وكاربردها

فيزيك -حالت جامد

مكانيك

رياضي محض

فيزيك -اتمي و
مولكولي

عمران -عمران

اديان و عرفان
زبان و ادبيات عربي

دانشکده

رياضي كاربردی

فيزيك -نظری

عمران -خاك وپي

فلسفه و حكمت اسالمي

فلسفه و منطق

تاريخ فرهنگ و تمدن
ملل اسالمي
علوم قرآن و حديث
علوم اجتماعي

جانوری

زيست شناسي

شيمي تجزيه

برق -قدرت

شيمي-آلي

برق -الكترونيك

شيمي -معدني

مواد

گياهي

زيست شناسي
سلولي مولكولي

تكنولوژی و
روشهای آموزشي

زيست شناسي

عمران -سازه

دانشکده علوم تربيتی و

زمين شناسي

روانشناسی
علوم ورزشي

گروه پژوهشي بيوتكنولوژی

گياهان شور پسند
بنياد های آموزش و
پرورش

مديريت آموزشي

كتابداری

مطالعات خانواده

روانشناسي

علوم تربيتي و مشاوره

شيمي -شيمي
فيزيك

گروه پژوهشي پردازش و
ارتباطات

دانشکده کشاورزی
دانشکده فناوری اطالعات
و مهندسی کامپيوتر

كشاورزی
بيوتكنولوژی
كشاورزی -زراعت
و اصالح نباتات

گياه پزشكي
فناوری اطالعات و ارتباطات
مهندسي كامپيوتر 
(سخت افزار و نرم افزار)

شناسه مديران دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

حوزه رياست:
دكترحسن ولي زاده
سمت فعلي :رئيس دانشگاه شهيد مدني آذربایجان
آخرین مدرک تحصيلي :دكتري
رشته وگرایش تحصيلي :شيمي آلي
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1831 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه خوارزمي تهران
تاریخ استخدام1831 :
مرتبه علمي :استاد

president@azaruniv.ac.ir

سوابق اجرائي:
نام سمت

از تاريخ

به مدت

مسئول كميته علم و فناوری ستاد استاني مديريت بيماری كرونا
مدير فرهنگي و اجتماعي معاونت سازمانها و ادارات ستاد امر به
معروف و نهي از منكر استان

فروردين 66

ادامه دارد

مهر 67

ادامه دارد

ارديبهشت 61
اسفند 66
مهر 66
ارديبهشت 66
مهر61

ادامه دارد
 1سال و  6ماه
 7ماه
1سال و  7ماه
 2سال و  2ماه

رئيس دانشگاه شهيد مدني آذربايجان
معاون اداری و مالي دانشگاه
رئيس دانشكده علوم پايه
مدير امور پژوهشي دانشگاه
رياست دانشگاه آزاد اسالمي واحد هشترود

1

شناسه مديران دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

2

رؤساي قبلي دانشگاه:
از تاريخ

به مدت

نام ونام خانوادگي
 6دكتر ميرجليل اكرمي

مرداد 66

 1سال و  6ماه

 7دكتر محمد امين فرد

شهريور 67

 1سال

 7دكتر محمدعلي متفكر آزاد

اسفند62

 1سال و نيم

 2دكتر محمد آقازاده

مرداد 66

 6سال و نيم

تير 67

 2سال

 1دكتر محمدحسين سرورالدين
 2دكتر رضا ايراندوست تبريزی
 1محمد آقازاده

فروردين 2 61سال و  2ماه
خرداد 76

 7سال و  13ماه

شناسه مديران دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

3

هفتمين رئيس دانشگاه:
دكتر ميرجليل اكرمي
سمت فعلي :عضو هيئت علمي دانشگاه تبریز
آخرین مدرک تحصيلي :دكتري
رشته وگرایش تحصيلي :زبان و ادبيات فارسي
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1857 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه تربيت مدرس
تاریخ استخدام1896 :
مرتبه علمي :استاد

سوابق اجرائئ:
نام سمت
سرپرست دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

از تاريخ

به مدت

مرداد  8 31سال و  1ماه

معاون آموزشی دانشگاه تبریز

آذر 37

 7سال و  3ماه

مدیرگروه فارسی دانشگاه تبریز

مهر30

0سال و  0ماه

معاون دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه تبریز

مرداد 77

0سال و  1ماه

رئیس دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه تبریز

بهمن73

 3ماه

معاون دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه تبریز

اسفند78

 8سال

شناسه مديران دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

4

ششمين رئيس دانشگاه:
دكترمحمد امين فرد
سمت فعلي :عضو هيئت علمي دانشگاه تبریز
آخرین مدرک تحصيلي :دكتري
رشته وگرایش تحصيلي :فقه وحقوق اسالمي
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1831 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه فردوسي مشهد

عكس فعلي

دوره تصدی

تاریخ استخدام1851 :
مرتبه علمي :دانشيار

سوابق اجرائئ:
از تاريخ

به مدت

نام سمت
رئیس دانشگاه علمی-کاربردی واحد استان آذربایجان شرقی

خرداد 12

 5سال و  8ماه

ریاست دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

مرداد 33

 8سال

معاون اداری و مالی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

تیر 33

 0ماه

فرماندار نقده

دی 37

 93ماه

مدیرگروه فقه و حقوق اسالمی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

آذر 37

 7ماه

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد بناب

اسفند 39

 7ماه

رئیس دانشگاه پیام نور آذرشهر

خرداد 39

 1ماه

معاون دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

اسفند 73

 3ماه

رئیس امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

خرداد 78

 02ماه

مدیر مدرسه ابتدائی

30

 0سال

متصدی آموزش مربیان امورتربیتی

39

 9سال

شناسه مديران دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

5

پنجمين رئيس دانشگاه:
 دكترمحمدعلي متفكرآزادسمت فعلي :عضو هيأت علمي دانشگاه تبریز
مدرک تحصيلي :دكتراي علوم اقتصاد
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1855 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه تهران

عكس فعلي

دوره تصدی

تاریخ استخدام1879 :
مرتبه علمي :استاد
رشته وگرایش تحصيلي :اقتصاد خردوكالن-اقتصادمنابع طبيعي-اقتصاد بخش عمومي-اقتصاداسالمي

سوابق اجرائي:
نام سمت

از تاريخ

به مدت

دبیر هیئت اجرائی جذب دانشگاه تبریز

مهر 19

 5سال و  8ماه

رئیس دانشکده اقتصاد و مدیریت بازرگانی دانشگاه تبریز

اسفند12

 0سال

نماینده وزیر علوم در هیئت سه نفره نظارت بر تشکل های اسالمی
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و مشاور عالی رئیس دانشگاه تبریز

مهر 31

 0سال

عضو هیئت اجرائی جذب دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

آبان 31

 7سال

رئیس دانشگاه زنجان

اسفند 37

9سال ونیم

مشاور رئیس دانشگاه تبریز و رئیس موسسه تحقیقات علوم
انسانی/اسالمی 8عالمه تبریزی

شهریور 37

 3ماه

ریاست دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

اسفند 37

ا سال ونیم

رئیس دانشگاه پیام نور منطقه 0کشور

تیر 77

 7سال

مدیرگروه اقتصاد دانشگاه تبریز

77

 8سال

معاون رئیس دوره شبانه دانشگاه تبریز

77

 9سال

معاون دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز

35

 0سال

مدیر امورآموزشی و دانشجوئی دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز

38

 0سال

شناسه مديران دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

6

اولين و چهارمين رئيس دانشگاه:
 دكتر محمد آقازادهسمت فعلي :عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي تبریز

مدرک تحصيلي :دكتري
رشته وگرایش تحصيلي :ميكروب شناسي پزشكي
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1857 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :تربيت مدرس تهران

عكس فعلي

دوره تصدی

تاریخ استخدام1899 :

aghazadeh.m99.@ gmail.com

مرتبه علمي :استادیار

سوابق اجرائي:
از تاريخ

به مدت

نام سمت

مهر 10

 5سال و  3ماه

مدیرگروه میکروب شناسی و ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی

33

 92سال

معاون اداری مالی و برنامه ریزی دانشگاه هنر اسالمی تبریز

37

 3سال ونیم

مرداد 77

 7سال ونیم

78

8سال

معاون دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

رئیس دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
معاون دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی
رئیس دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

خرداد  5 37سال و 92ماه

مسئول امور شهرستانهای جهادسازندگی استان

53

 7سال

همکاری در تجهیز و راه اندازی ستاد جهادسازندگی گیالنغرب

32

0سال

مسئول امور شوراهای اسالمی روستائی استان

32

0سال

مسئول جهاد سازندگی و نمایندگی امام راحل درگوگان

57

9سال و نیم

شناسه مديران دانشگاه شهيد مدني آذربايجان
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سومين رئيس دانشگاه:
دكترمحمدحسين سرورالدينسمت فعلي :استاد بازنشسته دانشگاه تبریز
مدرک تحصيلي :دكتري
رشته وگرایش تحصيلي :شيمي تجزیه
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1897 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه بيرمنگام انگلستان

دوره تصدی

عكس فعلي

تاریخ استخدام1891 :

سوابق اجرائي:
ازتاريخ

به مدت

نام سمت
رئیس منطقه  97دانشگاه آزاد اسالمی

خرداد 19

 0سال

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت

19

 92ماه

بهمن 33

 0سال و  7ماه

رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم

آذر 33

 0ماه

رئیس منطقه  0دانشگاه آزاد اسالمی

تیر 33

 3ماه

رئیس دانشگاه تبریز

تیر 37

 8سال

رئیس باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسالمی

مهر 77

 9سال

رئیس منطقه 92دانشگاه آزاد اسالمی

مهر 30

 7سال

رئیس منطقه  0دانشگاه آزاد اسالمی

مهر32

 0سال

رئیس دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

تیر 75

 0سال

سرپرست دانشجویان ایرانی در استرالیا

مهر 78

 1ماه

معاون آموزشی دانشگاه تبریز

مهر 33

 0سال

معاون دانشجوئی دانشگاه تبریز

فروردین 35

 7ماه

مهر 30

 9سال

اردیبهشت32

 1ماه

تیر 51

 3ماه

معاون وزیر و رئیس سازمان سنجش کشور

معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه تربیت معلم تهران
معاون سیاسی و اجتماعی وزارت کشور
مدیرکل ارشاد و روابط عمومی وزارت نیرو

شناسه مديران دانشگاه شهيد مدني آذربايجان
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دومين رئيس دانشگاه:
 دكتررضا ايراندوست تبريزيمدرک تحصيلي :دكتري
رشته وگرایش تحصيلي :زبان و ادبيات فرانسه
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1878 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :فرانسه
تاریخ استخدام1871 :
مرتبه علمي :استاد بازنشسته دانشگاه تبریز

دوره تصدی

عكس فعلي

سوابق اجرائي:
نام سمت

از تاريخ به مدت

مدیرگروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه تبریز

75

 3سال

ریاست دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

78

 0سال و 0ماه

ریاست دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه تبریز

38

 1سال

ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی و علوم تربیتی دانشگاه تبریز

53

 8سال

ریاست آموزش دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز

57

 9سال
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مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه:
 -حجه االسالم والمسلمين محمدرضا نقي يان

سوابق اجرائي:
نام سمت

از تاريخ

به مدت

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شهید مدنی
آذربایجان

مرداد 13

ادامه دارد

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه بناب

18

 8سال

مسئول طرح و برنامه و نظارت و ارزیابی حوزه علمیه ولیعصر(عج) بناب

18

 9سال

معاونت امور طالب و دانش آموختگان حوزه علمیه ولیعصر(عج) بناب

10

 9سال

مدیر سطح  9حوزه علمیه ولیعصر(عج) بناب

19

 9سال

مدیر حوزه علوم اسالمی دانشگاهیان استان

12

 9سال

معاونت پژوهشی حوزه علمیه ولیعصر(عج) بناب

33

 0سال

معاون دفتر نهاد رهبری دانشگاه صنعتی سهند

33

 9سال

مسئولين قبلي:
از تاريخ

به مدت

نام ونام خانوادگي

حجه االسالم اسداله شیرمحمدی مرداد 17

 0سال

حجه االسالم عمران عباسپور
حجه االسالم اصغر نقدی

33

 7سال و  1ماه

بهمن 75

92سال

شناسه مديران دانشگاه شهيد مدني آذربايجان
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سومين مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه:
 حجه االسالم والمسلمين اسداله شيرمحمديآخرین مدرک تحصيلي :فوق ليسانس
رشته وگرایش تحصيلي :فقه و اصول
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1861 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي:حوزه علميه قم
تاریخ استخدام1861 :

سوابق اجرائي:
نام سمت

از تاريخ

به مدت

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
شهید مدنی آذربایجان

مرداد 17

 0سال

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
علوم پزشکی کردستان

12

 8سال

مسئول فرهنگی مدارس قم

33

 7سال
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11

دومين مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه:
 حجه االسالم والمسلمين عمران عباسپورسمت فعلي :عضو هيئت علمي دانشگاه تبریز
آخرین مدرک تحصيلي :فوق ليسانس
رشته وگرایش تحصيلي :الهيئت ومعارف اسالمي /علوم قرآني(دورشته)
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1839/1831 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :موسسه امام خميني (ره)
تاریخ استخدام1839 :

سوابق اجرائي:

از تاريخ

به مدت

نام سمت
مسئول نهاد رهبری ونماینده ولی فقیه

33

 7سال و  1ماه

مسئول مجله پژوهش مؤسسه امام خمینی(ره)

32

 9سال
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اولين مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه:
 حجه االسالم والمسلمين اصغر نقديسمت فعلي :عضو هيئت علمي دانشگاه تبریز
آخرین مدرک تحصيلي :فوق ليسانس
رشته وگرایش تحصيلي :علوم تربيتي -تعليم وتربيت اسالمي
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1851 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه تربيت مدرس تهران
تاریخ استخدام1851 :
مرتبه علمي :مربي

سوابق اجرائي:
نام سمت
رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان

از تاريخ

به مدت

مهر 37

 3سال

مسئول نهاد رهبری دانشگاه تبریز

اسفند 35

 8سال و  5ماه

مسئول نهاد رهبری دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

بهمن 75

92سال

ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

خرداد 78

 3سال

مدیرگروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

اسفند 70

 7ماه

مدیر امور فرهنگی وروابط عمومی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

آبان 70

 7ماه
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حوزه رياست :
نام و نام خانوادگي :حسن واحدي
سمت فعلي :رئيس دفتر ریاست
آخرین مدرک تحصيلي :ليسانس
رشته وگرایش تحصيلي :علوم تربيتي
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1861 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه پيام نور تبریز
تاریخ استخدام1856 :

سوابق اجرائي:
از تاريخ

به مدت

نام سمت
رئیس دفتر ریاست

اسفند 17

ادامه دارد

مسئول دفتر معاونت آموزشی

شهریور  8 17سال و نیم

اداره آموزش دانشکده فنی و مهندسی

18

 9سال و نیم

اداره حراست

71

 98سال

رؤسا و مسئولين قبلي:
نام ونام خانوادگي از تاريخ

به مدت

محسن سیف

شهریور 13

 9سال و نیم

یوسف زینی وند

خرداد 18

 8سال و  8ماه

ابوالفتح ولیپور

تیر 33

 7سال و  99ماه

حسین نجفی

تیر 37

 9سال

حسین باالپور

فروردین 35

 0سال و  7ماه

محمدعلی شهری

آذر 30

 0سال

محمودرضا شرقی

فروردین 30

 1ماه

ناصر حقیریان

شهریور 71

 0سال و نیم

محمد شهری

مرداد 77

 0سال

بابك روزپیکر

آذر 78

 7سال

فروردین 33

 5سال

اصغر فاتح

شناسه مديران دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

15

 روابط عمومي:
نام ونام خانوادگي :مجيد فتاح زاده
سمت فعلي :مدیر روابط عمومي دانشگاه
آخرین مدرک تحصيلي :فوق ليسانس
رشته وگرایش تحصيلي :مدیریت استراتژیك
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1867 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه آزاد اسالمي
تاریخ استخدام1856 :

سوابق اجرائي:
از تاريخ

به مدت

نام سمت
مدیر روابط عمومی

شهریور 17

ادامه دارد

کارشناس مسئول نرم افزار اداره فناوری اطالعات دانشگاه

مرداد 71

 95سال

رئیس روابط عمومی ومشاور مدیر عامل فروشگاههای رفاه استان

مهر 75

 8سال و  1ماه

مدیر ستاد مناسب سازی استان آذربایجان شرقی

مهر 31

 5سال

رؤساي قبلي:
نام ونام خانوادگي از تاريخ
مهدی عادل نیائی

به مدت

شهریور 10

 0سال

37

 5سال

آذر 35

 7ماه

اردیبهشت 35

 7ماه

اسماعیل خیرجو

مرداد 71

 3ماه

بابك روزپیکر

شهریور 75

 7سال

حسین نجفی
امین آزاد
رسول نظری

16
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مديريت برنامه ،بودجه وتشكيالت
نام ونام خانوادگي مدیر :پيمان یارمحمدزاده
آخرین مدرک تحصيلي :دكتري
رشته وگرایش تحصيلي :علوم تربيتي گرایش مدیریت آموزشي
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1836 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه اصفهان
تاریخ استخدام1836 :
مرتبه علمي :دانشيار

سوابق اجرائي:
از تاريخ

نام سمت

به مدت

ادامه دارد
مهر 66
مدير برنامه ،بودجه و تشكيالت
 2سال
آذر 67
رئيس گروه نظارت ،ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه
ارديبهشت 6 62ماه
مدير امور دانشجوئي
 1سال
شهريور 61
رئيس گروه كارآفريني و ارتباط با صنعت

مديران قبلي برنامه ،بودجه وتشكيالت :
نام ونام خانوادگي

از تاريخ

به مدت

دکتر محسن فالح

اسفند 17

 9سال و  3ماه

دکتر محمد کریمی

آبان 15

 0سال و  5ماه

دکتر موسی محمدپورفرد

آبان 18

 0سال

دکتر علیرضا انتظاری

اردیبهشت 12

 8سال ونیم

دکتر علیرضا غفاری

دی 37

 0سال و  7ماه

علیرضا فرزانه غازانی

مهر33

 9سال

اسفند 30

 0سال

اردیبهشت 30

 99ماه

خرداد 73

8سال

علیرضا انتظاری
فرزانه نواب
یحیی جوانبخت
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اداره حراست:
نام ونام خانوادگي مدیر :حسين باالپور
سمت فعلي :مشاور رئيس و مدیر حراست دانشگاه
آخرین مدرک تحصيلي :كارشناسي
رشته وگرایش تحصيلي :حسابداري
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1861 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه آزاد اسالمي
تاریخ استخدام1857 :

سوابق اجرائي:
نام سمت

از تاريخ

به مدت

مشاور رئیس و مدیر حراست دانشگاه

آبان 11

ادامه دارد

رئیس اداره دفترداری و تنظیم حسابها

37

 90سال

مسول دفتر ریاست دانشگاه

35

 0سال

رؤساي قبلي:
نام ونام خانوادگي

از تاريخ

به مدت

دکتر عزت اله احمدی

آبان 18

 3سال

عافیت حسین زاده

تیر 10

9سال و 8ماه

سید سجاد حسینی

شهریور  0 31سال و  8ماه

علیرضا دادجویان

دی 33

 3ماه

جعفر روشن تن

مهر 35

 8سال

محمد شهری

مرداد 71

 3سال

سیدرضا موسوی

73

9سال

علی جعفری آذر

75

 3ماه

عبدالحسین نوری

خرداد 78

 0سال

شناسه مديران دانشگاه شهيد مدني آذربايجان
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 گروه نظارت ،ارزيا بي و تضمين كيفيت
نام ونام خانوادگي مدیر :عيسي برقي
سمت فعلي :رئيس گروه نظارت ،ارزیابي و تضمين كيفيت
آخرین مدرک تحصيلي :دكتري
رشته وگرایش تحصيلي :برنامه ریزي درسي
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1868 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه عالمه طباطبایي تهران
تاریخ استخدام1868 :
مرتبه علمي :دانشيار

سوابق اجرائي:
از تاريخ به مدت

نام سمت

رئيس گروه نظارت ،ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه
معاون دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي
رئيس دانشگاه آزاد اسالمي واحد بين الملل جلفا

آبان 66
مهر 67
61

ادامه دارد
 2سال و  7ماه
 2سال و نيم

رؤساي قبلي:
نام ونام خانوادگي

از تاريخ

به مدت

 2سال
آذر 67
دكتر پيمان يارمحمدزاده
مرداد  2 61سال و  2ماه
دكتر رحيم يوسفي
 1سال و  6ماه
آبان 66
دكتر حسن يعقوبي
 6ماه
فروردين 66
حبيب اله كاظم خاني
 2سال
آذر 67
سياوش شيخعليزاده
 2سال
61
دكتر احمد گلي
 6ماه
61
ناصر حمزه پور
 2سال
دی63
دكتر قاسم صمدی
 2ماه
شهريور 63
تقي زوار
 6سال
خرداد 62
اكبر فايده ای
 1سال
61
حجه االسالم سليمان خاكبان
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دبيرخانه مركز جذب هيأت علمي:
نام ونام خانوادگي مدیر :داوود افقي
سمت فعلي :رئيس مركز جذب
آخرین مدرک تحصيلي :دكتري
رشته وگرایش تحصيلي :مدرسي معارف اسالمي گرایش قرآن و متون اسالمي
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1868 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه قرآن وحدیث -قم
تاریخ استخدام1868:
مرتبه علمي :استادیار

سوابق اجرائي:
نام سمت
رئیس مرکزجذب هیات علمی
مدیرگروه معارف اسالمی دانشگاه

از تاريخ

به مدت

مرداد 11

ادامه دارد

آذر 15

 8سال و نیم

21
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گروه امور دانشجويان شاهد وايثارگر:
نام ونام خانوادگي رئيس :سيدمحمد باقري
سمت فعلي :رئيس گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
آخرین مدرک تحصيلي :ليسانس
رشته وگرایش تحصيلي :ریاضي محض
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1856 :
محل اخذ مدرک تحصيلي :دانشگاه شهيد مدني آذربایجان
تاریخ استخدام1831 :

سوابق اجرائي:
نام سمت
رئيس گروه امور دانشجويان شاهد و ايثارگر
معاونت حراست استاندار آذربايجان شرقي در ستاد تسهيالت سفر
سرپرست يگان حفاظت سازمان ميراث فرهنگي و صنايع دستي و گردشگری استان

رييس اداره ميراث فرهنگي و صنايع دستي و گردشگری شهرستان تبريز
مشاور عالي رييس سازمان و رييس حراست سازمان ميراث فرهنگي و صنايع
دستي و گردشگری استان آذربايجان شرقي
رييس دبيرخانه هيات جذب اعضای هيات علمي دانشگاه شهيد مدني آذربايجان
مدير اجرايي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبری در دانشگاه شهيد مدني
آذربايجان و عامل ذيحساب نهاد
مسئول فرهنگي داشگاه شهيد مدني آذربايجان

از تاريخ

به مدت

آذر 66

ادامه دارد

اسفند 61

 1سال

تير 63
مرداد 63

 2سال و  6ماه
 6ماه

آبان 66

 1سال و  2ماه

شهريور 66

 1سال و  2ماه

فروردين 62

 7سال و  7ماه

ارديبهشت66

 1سال و  1ماه

رؤساي قبلي:
نام ونام خانوادگي

نام ونام خانوادگي

از تاريخ

به مدت

محمدرضا نعمتی

آبان 10

 5سال

محمد امین فرد

امیراحمد رستمی

آذر 31

 8سال

حجه االسالم حسین روحانی نژاد

عبدالغفار محمودزاده

مهر33

 8سال

فریدون تراب

یعقوب وحید قویدل

32

 5سال

سیدرضا موسوی

75

 7سال

محمدرضا اسالمی

بهمن77

 8ماه

از تاريخ

به مدت

خرداد 78

 02ماه

70

 9سال

آذر 79

 9سال

شناسه مديران دانشگاه شهيد مدني آذربايجان
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شناسه مديران دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

حوزه معاونت آموزشي
دكترمنصورايمانپور
سمت فعلي :هفتمين معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي
آخرین مدرک تحصيلي :دكتري
رشته وگرایش تحصيلي :فلسفه وكالم اسالمي
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1831 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه تهران
تاریخ استخدام1831 :
مرتبه علمي :دانشيار

سوابق اجرائي:
نام سمت
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی

از تاريخ

به مدت

خرداد 18

ادامه دارد

رئیس دانشکده الهیات و معارف اسالمی شهریور  0 12سال و 1ماه
معاون دانشکده الهیات و معارف اسالمی

32

92سال

مدیرگروه فلسفه و حکمت اسالمی

32

0سال

معاونين قبلي:
به مدت

توضيحات

نام ونام خانوادگي
دکتر اکبر شیرزاد

مهر 31

 8سال و  3ماه

در ادامه

دکتر جعفر امجدی

تیر 33

 8سال و  8ماه

//

دکتر رحمان مشتاق مهر

آبان 30

 7سال

//

فروردین78

 1سال

//

مهندس عبداله کیوانی

تیر70

 1ماه

//

محمد کریمی

مهر 33

 8سال

//

دکتر قربان علمی

از تاريخ

شناسه مديران دانشگاه شهيد مدني آذربايجان
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ششمين معاون آموزشي وتحصيالت تكميلي:
 دكتر اكبر شيرزادسمت فعلي :عضو هيئت علمي گروه گياهپزشكي
آخرین مدرک تحصيلي :دكتري
رشته وگرایش تحصيلي :گياهپزشكي-بيماري شناسي گياهي
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1835 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه تهران
تاریخ استخدام1896 :
مرتبه علمي :دانشيار

سوابق اجرائي:
نام سمت

از تاريخ

به مدت

مدیر گروه گیاهپزشکی

مهر 15

 0سال

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی

مهر 31

 8سال و  3ماه

معاون اداری و مالی دانشگاه

خرداد 35

9سال و  9ماه

مسئول بسیج اساتید دانشگاه

39

 98سال

مهر 77

 3سال

معاون اداری و مالی دانشگاه

شهریور 75

 8سال

مدیر امور اداری دانشگاه

اسفند 77

 3ماه

مدیرگروه کشاورزی

شناسه مديران دانشگاه شهيد مدني آذربايجان
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پنجمين معاون آموزشي وتحصيالت تكميلي:
 دكتر جعفر امجديسمت فعلي :عضو هيئت علمي گروه ریاضي
آخرین مدرک تحصيلي :دكتري
رشته وگرایش تحصيلي :ریاضي
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1837 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه تبریز
مرتبه علمي :دانشيار
سال استخدام1851 :

سوابق اجرائي:
نام سمت

از تاريخ

به مدت

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه

تیر 33

 8سال و  8ماه

معاون اداری و مالی دانشگاه

آبان71

92ماه

رئیس دانشکده علوم پایه

مهر 75

 7سال

معاون دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه

تیر77

 95ماه

شناسه مديران دانشگاه شهيد مدني آذربايجان
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چهارمين معاون آموزشي دانشگاه:
 دكتررحمان مشتاق مهرسمت فعلي :عضو هيئت علمي گروه زبان و ادبيات فارسي
آخرین مدرک تحصيلي :دكتري
رشته وگرایش تحصيلي :زبان وادبيات فارسي
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1856 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه تربيت مدرس
تاریخ استخدام1851 :
مرتبه علمي :استاد

سوابق اجرائي:
از تاريخ

به مدت

نام سمت
مشاور رئیس دانشگاه در امور آموزشی

تیر 18

ادامه دارد

مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی

دی 19

 7سال و  5ماه

مدیرمسئول و سردبیر فصلنامه مولوی پژوهشی دانشگاه

38

ادامه دارد

چهارمین معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه

آبان30

 7سال

فروردین39

 02ماه

بهمن 71

 95ماه

دی77

 0سال

سومین رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی
معاون دانشکده ادبیات و علوم انسانی
مدیرگروه ادبیات فارسی

شناسه مديران دانشگاه شهيد مدني آذربايجان
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سومين معاون آموزشي دانشگاه:
 دكترقربان علميسمت فعلي :عضو هيئت علمي دانشگاه تهران
آخرین مدرک تحصيلي :دكتري
رشته وگرایش تحصيلي :ادیان وعرفان
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1851 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه تهران
تاریخ استخدام1851 :
مرتبه علمي :دانشيار

سوابق اجرائي:
از تاريخ

به مدت

نام سمت
مدیرگروه ادیان و عرفان

75

 7سال

معاون آموزشی دانشگاه

فروردین78

 1سال

معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه

فروردین78

 3سال

معاون دانشکده الهیات و معارف اسالمی و
سرپرست گروه الهیات و معارف اسالمی

شهریور70

 7ماه

شناسه مديران دانشگاه شهيد مدني آذربايجان
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دومين معاون آموزشي دانشگاه:
 دكترعبداله كيواني صومعهسمت فعلي :هيئت علمي بازنشسته گروه مهندسي عمران
آخرین مدرک تحصيلي :دكتري
رشته وگرایش تحصيلي :مهندسي عمران -سازه بتن
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1859 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه هوكایدو -ژاپن
تاریخ استخدام1893 :
مرتبه علمي :استادیار

سوابق اجرائي:
از تاريخ

به مدت

نام سمت
رئیس دانشکده فنی و مهندسی

خرداد 12

 8سال

معاون اداری ومالی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

شهریور 73

97ماه

تیر 70

 1ماه

مدیرگروه عمران دانشگاه ارومیه

31

 9سال

مسئول گروه سازه تحقیقات مهندسی جنگ استان

33

 0سال

طراح و ناارکمیته آب استان

38

 8سال

بخشدار و معاون فرماندار هشترود

32

 9سال

مسئول گروه ساختمان جهاد هشترود

51

9سال

معاون آموزشی وپژوهشی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

شناسه مديران دانشگاه شهيد مدني آذربايجان
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اولين معاون آموزشي دانشگاه:
 دكتر محمد كريميسمت فعلي :عضو هيأت علمي بازنشسته گروه فيزیك
آخرین مدرک تحصيلي :دكتري
رشته وگرایش تحصيلي :فيزیك
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1833 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه تبریز
تاریخ استخدام1893 :
مرتبه علمي :استادیار

سوابق اجرائي:
از تاريخ

به مدت

نام سمت
معاون دانشجوئی

بهمن 17

 0سال

نماینده وزیر علوم در هیئت نظارت بر تشکالت اسالمی

آبان 15

 7سال

مدیر برنامه ،بودجه و تشکیالت

آبان 15

 0سال و  5ماه

سرپرست پردیس تبریز

آذر 10

 1ماه

چهاردهمین معاون اداری و مالی دانشگاه

آذر 19

 9سال

معاون دانشجوئی دانشگاه

بهمن 35

 5سال و92ماه

معاون دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه

بهمن 35

 7سال

مدیرگروه فیزیك

مرداد 75

 8سال

اولین رئیس دانشکده علوم پایه و سرپرست مرکز کامپیوتر دانشگاه

آذر 70

 8سال

اولین معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه

مهر 33

 8سال

شناسه مديران دانشگاه شهيد مدني آذربايجان
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مديريت امور آموزشي:
نام ونام خانوادگي مدیر :محمدحسين ستاري
سمت فعلي :مدیر امورآموزشي دانشگاه
آخرین مدرک تحصيلي :دكتري
رشته وگرایش تحصيلي :ریاضي محض -آناليز
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1839 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه خوارزمي
تاریخ استخدام1839 :
مرتبه علمي :استادیار

سوابق اجرائي:
از تاريخ

به مدت

نام سمت

خرداد 9722

ادامه دارد

دی 10

 8سال و نیم

معاون پردیس تبریز

شهریور19

9سال و  3ماه

مدیر گروههای ریاضی محض و ریاضی کاربردی

شهریور 12

9سال

مدیر امور آموزشی
معاون دانشکده علوم پایه

مديران قبلي:
نام ونام خانوادگي

از تاريخ

به مدت

دکتر ناصر آقازاده

بهمن 13

 9سال و نیم

دکتر سیروس اسدیان

مرداد 17

 9سال و نیم

دکتر اسماعیل خیرجو

تیر 18

 7سال

آذر 19

 9سال و 7ماه

خرداد 12

 9سال ونیم

دکترموسی پیری
دکتر شهرام رضاپور

مهر 33

 8سال و  1ماه

دکتر مؤید حسینی صدر

مهر 38

 8سال

اردیبهشت 71

 7سال

بهمن 73

 7ماه

اردیبهشت 78

 5سال

33

 8سال

دکتر محمد احمدآبادی

دکتر بهرام بهین
دکتر حیدر قلیزاده
مرحوم دکتر مهدی مرادمند
محمد کریمی

شناسه مديران دانشگاه شهيد مدني آذربايجان
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مديريت تحصيالت تكميلي:
نام ونام خانوادگي مدیر :حسين عبدالمحمدزاده
سمت فعلي :مدیر تحصيالت تكميلي دانشگاه
آخرین مدرک تحصيلي :دكتري
رشته وگرایش تحصيلي :شيمي تجزیه
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1837 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه تبریز
سال استخدام1837 :
مرتبه علمي :استاد

سوابق اجرائي:
نام سمت
مدیر تحصیالت تکمیلی دانشگاه
رئيس آزمايشگاه مركزی دانشگاه

از تاريخ
آذر 11
دی 61

به مدت
ادامه دارد
 8سال و نیم

مديران قبلي:
نام ونام خانوادگي

از تاريخ

دکتر حسین سلطانی جیقه

مرداد 17

 0سال ونیم

دکتر حبیب رزمی

تیر 18

 7سال

دکترسیدمحمود شیخ االسالمی

آبان 33

 3سال و  7ماه

دکتر علی قهرمانی

اسفند37

9سال

دکتر قاسم صمدی

آبان 30

 9سال و  5ماه

32

0سال

دکتر ناصر مهدوی طباطبائی

به مدت
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گروه هدايت استعدادهاي درخشان:
نام ونام خانوادگي رئيس :محمد المكچي
سمت فعلي :رئيس گروه استعدادهاي درخشان
آخرین مدرک تحصيلي :دكتري
رشته وگرایش تحصيلي :ریاضي
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1861 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه شهيد مدني آذربایجان
تاریخ استخدام1861 :
مرتبه علمي :استادیار

سوابق اجرائي:
نام سمت
رئیس گروه استعدادهای درخشان

از تاريخ

به مدت

بهمن 15

ادامه دارد

رؤساي قبلي:
از تاريخ

به مدت

نام ونام خانوادگي
دکتر ناصر پوالدی

مهر 18

 0سال

دکتر علیرضا تاری نژاد

آبان 31

 8سال و  1ماه

حجه االسالم روح اله ایمانی

دی 33

 92ماه

شهریور37

 9سال

35

 97ماه

جعفر رازقی انگوری
دکترعلیرضا راستکار ابراهیم زاده
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گروه آموزش هاي آزاد و مجازي
نام ونام خانوادگي رئيس :محمد خودي زاده نهاري
سمت فعلي :رئيس گروه آموزش هاي آزاد و مجازي
آخرین مدرک تحصيلي :فوق ليسانس
رشته وگرایش تحصيلي – IT :تجارت الكترونيكي
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1839 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه صنعتي اميركبير
تاریخ استخدام1835 :
مرتبه علمي :مربي

سوابق اجرائي:
به مدت
ادامه دارد

از تاريخ
نام سمت
رئیس گروه آموزش های آزاد و مجازی فروردين 66
 7سال و نيم
آبان 66
مدير امور فناوری و تكنولوژی اطالعات
1سال و  1ماه
مهر 66
مديرگروه فناوری اطالعات و ارتباطات

شناسه مديران دانشگاه شهيد مدني آذربايجان
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حوزه معاونت اداري و مالي
دكترمحسن فالح
سمت فعلي :معاون اداري و مالي
آخرین مدرک تحصيلي :دكتري
رشته وگرایش تحصيلي :مهندسي مكانيك-تبدیل انرژي
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1869 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه تبریز
تاریخ استخدام1839 :
مرتبه علمي :استادیار

سوابق اجرائي:
نام سمت

از تاريخ

به مدت

معاون اداری و مالی

دی 13

ادامه دارد

مدیر برنامه ،بودجه وتشکیالت

اسفند 17

 9سال و نیم

مدیر امور دانشجوئی

شهریور  9 13سال و نیم

مدیر تربیت بدنی

تیر 19

 9سال

شناسه مديران دانشگاه شهيد مدني آذربايجان
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مديران قبلي:
توضيحات
در ادامه

به مدت
از تاريخ
رديف نام ونام خانوادگي
اردیبهشت  1 15سال و  6ماه
 16دكتر ذوالفقار رضواني
رجوع به معاونت آموزشي
 1سال و  6ماه
مهر 61
 16دكتر ناصر آقازاده
در ادامه
 7ماه
خرداد 61
 17دكتر علي مهرور
//
 6ماه
آذر 62
 17دكتر موسي محمدپورفرد
رجوع به معاونت آموزشي
 1سال
آذر 61
 12دكتر محمد كريمي
رجوع به حوزه رياست
 1سال و  6ماه
اسفند 66
 11دكتر حسن ولي زاده
در ادامه
 2سال
اسفند 66
 12قادر رزمجو
//
1سال و نيم
مهر 67
 11دكترعبدالحسين فالحي
رجوع به حوزه رياست
 2ماه
تير 67
 13دكتر محمد امين فرد
رجوع به حوزه معاونت آموزشي
 11ماه
خرداد 67
مهندس اكبر شيرزاد
6
در ادامه
 1سال
ارديبهشت61
حسين فاتحي خواجه
6
//
 2سال و  6ماه
مهر63
دكترمحمد جهانشاهي
6
رجوع به حوزه معاونت آموزشي
11ماه
آبان 66
جعفر ا مجدی
7
//
 12ماه
شهريور 66
مهندس عبداله كيواني
7
//
 1سال
شهريور 67
مهندس اكبر شيرزاد
2
در ادامه
 11ماه
مرداد 62
مهندس ارژنگ صادقي
1
//
 1سال
دی63
يحيي جوانبخت
2
//
 1سال
دی 76
فريدون تراب
1
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هجدهمين معاون اداري ومالي دانشگاه:
 دكترذوالفقار رضوانيسمت فعلي :عضو هيأت علمي گروه شيمي
آخرین مدرک تحصيلي :دكتري
رشته وگرایش تحصيلي :شيمي معدني
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1855 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه تبریز
تاریخ استخدام1855 :
مرتبه علمي :استاد

سوابق اجرائي:
از تاريخ

به مدت

نام سمت

اردیبهشت 15

 8سال و  3ماه

اسفند 31

 0سال و 92ماه

رئیس حوزه ریاست دانشگاه

مهر 31

 3ماه

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه

دی 35

 7سال و  3ماه

مدیرگروه شیمی

آذر 32

 5سال

معاون اداری و مالی دانشگاه
رئیس دانشکده علوم پایه
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هفدهمين معاون اداري ومالي دانشگاه:

 دكتر ناصر آقازادهسمت فعلي :عضو هيأت علمي گروه ریاضي
آخرین مدرک تحصيلي :دكتري
رشته وگرایش تحصيلي :ریاضي كاربردي
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1839:
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه علم وصنعت ایران
تاریخ استخدام1839 :
مرتبه علمي :استاد

سوابق اجرائي:
از تاريخ

به مدت

نام سمت
مدیر امور آموزشی

بهمن 13

 9سال و نیم

مدیر گروه ریاضی محض وکاربردی

مرداد 17

 9سال و نیم

معاون اداری و مالی دانشگاه

مهر 18

 9سال و  3ماه

رئیس دانشکده علوم پایه

دی 10

 9سال  1ماه

مدیر امور پژوهشی دانشگاه

مهر 12

 0سال و  7ماه

رئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت

آبان 31

 9سال
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شانزدهمين معاون اداري ومالي دانشگاه:

 دكتر علي مهرورسمت فعلي :عضو هيئت علمي گروه گياهپزشكي
آخرین مدرک تحصيلي :دكتري
رشته وگرایش تحصيلي :گياه پزشكي -پاتولوژي حشرات
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1839 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه علوم كشاورزي هند
تاریخ استخدام1855 :
مرتبه علمي :دانشيار

سوابق اجرائي:
نام سمت

از تاريخ

به مدت

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

شهریور 15

 9سال

دی 18

 9سال و 3ماه

خرداد 18

 5ماه

مهر 19

 9سال و 1ماه

اسفند 31

 0سال و99ماه

معاون آموزشی ،پژوهشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه مراغه

31

9سال

مدیر گروه گیاه پزشکی دانشگاه مراغه

37

 0سال

مدیر آموزش دانشکده کشاورزی مراغه

77

 0سال

مدیرگروه گیاه پزشکی
معاون اداری و مالی دانشگاه
مدیرگروه گیاه پزشکی
سرپرست دانشگاه غیر انتفاعی صنعتی مراغه
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پانزدهمين معاون اداري ومالي دانشگاه:

 دكتر موسي محمدپورفردسمت فعلي :عضو هيئت علمي دانشگاه تبریز
آخرین مدرک تحصيلي :دكتري
رشته وگرایش تحصيلي :مهندسي مكانيك-تبدیل انرژي
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1833 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه تبریز
تاریخ استخدام1833 :
مرتبه علمي :دانشيار

سوابق اجرائي:
نام سمت

از تاريخ

به مدت

مدیر فناوری دانشگاه تبریز

بهمن 13

 0سال

رئیس دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه تبریز

اسفند 15

 9سال

مدیر برنامه ،بودجه وتشکیالت

آبان 18

 0سال

معاون اداری ومالی دانشگاه

آذر 10

 1ماه

خرداد 19

 9سال و  3ماه

نماینده تام االختیار برگزاری آزمونهای دانشگاه
رئیس گروه آموزشهای آزاد و مجازی
و رئیس پردیس آموزشی تبریز

اردیبهشت  9 19سال و  7ماه

رئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت

مهر 12

 9سال

مدیرگروه مکانیك

دی 33

 0سال
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دوازدهمين معاون اداري ومالي دانشگاه:

 قادر رزمجوسمت فعلي :عضو هيئت علمي گروه زبان انگليسي
آخرین مدرک تحصيلي :فوق ليسانس
رشته وگرایش تحصيلي :زبان انگليسي-زبانشناسي همگاني
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1851 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه فردوسي مشهد
تاریخ استخدام1858 :
مرتبه علمي :مربي

سوابق اجرائي:
از تاريخ

به مدت

نام سمت
معاون دانشکده ادبیات و علوم انسانی

فروردین 19

 0سال و  8ماه

مسئول دبیرخانه هیئت اجرائی جذب

مهر12

 9سال

اسفند 37

 0سال

رئیس کتابخانه مرکزی ومرکز اطالع رسانی دانشگاه

دی 33

9سال

مدیر امور دانشجوئی دانشگاه

مهر 35

 97ماه

شهریور 77

 7سال ونیم

معاون اداری و مالی دانشگاه

مدیرگروه زبان انگلیسی
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يازدهمين معاون اداري ومالي دانشگاه:
 دكترعبدالحسين فالحيسمت فعلي :هيئت علمي بازنشسته گروه مهندسي عمران
آخرین مدرک تحصيلي :دكتري
رشته وگرایش تحصيلي :مهندسي عمران-زلزله
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1831 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه كانازاوا -ژاپن
تاریخ استخدام1851 :
مرتبه علمي :استادیار

سوابق اجرائي:
نام سمت

از تاريخ

به مدت

دبیر هیئت اجرائی جذب اعضای هیئت علمی

بهمن12

 1سال و نیم

31

 92سال

ریاست دانشکده فنی و مهندسی

بهمن 37

 0سال و  7ماه

معاون اداری و مالی دانشگاه

مهر 33

 9سال و نیم

ریاست دانشکده فنی و مهندسی

مرداد38

 8سال

ریاست دانشکده فنی و مهندسی

شهریور 75

 8سال و نیم

اردیبهشت 77

9سال و نیم

بهمن 70

 0سال

ناار تدوین شناسه مدیران دانشگاه

مدیر امور پژوهشی دانشگاه
اولین مدیرگروه عمران

شناسه مديران دانشگاه شهيد مدني آذربايجان
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هشتمين معاون اداري ومالي دانشگاه:
 حسين فاتحي خواجهسمت فعلي :هيئت علمي بازنشسته گروه ریاضي
آخرین مدرک تحصيلي :فوق ليسانس
رشته وگرایش تحصيلي :ریاضي كاربردي
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1896 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه تبریز
تاریخ استخدام1853 :
مرتبه علمي :مربي

سوابق اجرائي:
از تاريخ

به مدت

نام سمت

اردیبهشت 38

 8سال

مشاور فناوری اطالعات وزیر مسکن

39

 8سال

معاون اداری مالی وامالك و عضو هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن

73

 5سال

معاون اداری و مالی وبرنامه ریزی و قائم مقام شهرداری تبریز

70

 7سال

معاونت طرح وبرنامه حوزه نمایندگی و
جانشین معاونت طرح و برنامه لشکر  89عاشورا

37

 8سال

رئیس ستاد یکی از تیپ های لشکر عاشورا

33

 9سال

مدیر دبیرستان سپاه تبریز

37

 0سال

مسئول امور شهرستانهای سپاه منطقه

37

 0سال

مسئول امور بسیج روستائی سپاه منطقه

51

 8سال

معاون اداری و مالی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
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هفتمين معاون اداري ومالي دانشگاه:
 دكترمحمد جهانشاهيسمت فعلي :عضو هيئت علمي گروه ریاضي
آخرین مدرک تحصيلي :دكتري
رشته وگرایش تحصيلي :ریاضي
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1856:
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه تربيت مدرس تهران
تاریخ استخدام1851 :
مرتبه علمي :استاد

سوابق اجرائي:
نام سمت

از تاريخ به مدت

ریاست دانشکده علوم پایه

بهمن33

 0سال و  0ماه

مدیرگروه ریاضی

اسفند37

 0سال

معاون اداری و مالی دانشگاه

مهر32

 8سال

مدیرگروه ریاضی

مهر 33

 5سال
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سومين معاون اداري ومالي دانشگاه:
 دكتر ارژنگ صادقيسمت فعلي :هيئت علمي بازنشسته گروه مهندسي عمران
آخرین مدرک تحصيلي :دكتري
رشته وگرایش تحصيلي :مهندسي عمران-سازه
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1831 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه ساري انگلستان
تاریخ استخدام1851 :
مرتبه علمي :دانشيار

سوابق اجرائي:
نام سمت
رئیس دانشکده فنی و مهندسی
مدیر گروه مهندسی عمران

از تاريخ

به مدت

اردیبهشت  0 18سال و  1ماه
مرداد 10

 92ماه

رئیس دانشکده فنی و مهندسی

33

9سال ونیم

مدیرگروه عمران

38

0سال

سومین معاون اداری و مالی دانشگاه

مرداد 77

 98ماه

اولین رئیس دانشکده فنی و مهندسی

79

 7سال
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دومين معاون اداري ومالي دانشگاه:
يحيي جوانبختآخرین مدرک تحصيلي :فوق ليسانس
رشته وگرایش تحصيلي :مدیریت
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1831 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :مركز آموزش سازمان مدیریت
تاریخ استخدام/1896 :انتقالي از آموزش وپرورش

سوابق اجرائي:
از تاريخ

به مدت

نام سمت

خرداد 73

 8سال

مدیر بودجه و تشکیالت

آذر 75

 8سال

معاون اداری و مالی دانشگاه

دی72

 8سال

مدیر طرح ،برنامه و بودجه
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اولين معاون اداري ومالي دانشگاه:
 فريدون ترابآخرین مدرک تحصيلي :فوق ليسانس
رشته وگرایش تحصيلي :مدیریت دولتي
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1831 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :مركز آموزش مدیریت دولتي تبریز
تاریخ استخدام1897 :

سوابق اجرائي:
از تاريخ

به مدت

نام سمت

تیر33

 8سال و  7ماه

مدیر دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی

فروردین 35

9سال و  7ماه

سرپرست اداره چاپ و انتشارات دانشگاه علوم پزشکی

شهریور 39

 9سال

رئیس دفترریاست و مدیر روابط عمومی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز

خرداد 73

 0سال و  7ماه

سرپرست شبکه بهداشت و درمان اهر

خرداد 78

 5سال و  8ماه

رئیس امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه
تربیت معلم آذربایجان

آذر 79

9سال

معاون امور دفاعی و فرهنگی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

دی72

9سال

معاون اداری و مالی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

دی 31

9سال

معاون اداری و مالی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تربیت مدرس تهران

مهر37

 0سال و  7ماه

دبیرگروه کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

دی33

92ماه

مسئول نهضت سوادآموزی آذربایجان غربی

51

 8سال

مدیر اجرائی ،آموزشی و مشاور معاون آموزشی دانشگاه
علوم پزشکی تبریز
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مديريت امور اداري
نام ونام خانوادگيمدیر :بابك روزپيكر
سمت فعلي :مدیر امور اداري
آخرین مدرک تحصيلي :كارشناسي ارشد
رشته وگرایش تحصيلي :مدیریت دولتي
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1853 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :موسسه آموزش عالي و پژوهش مدیریت و برنامه ریزي

تاریخ استخدام1858 :

سوابق اجرائي:
نام سمت

از تاريخ

به مدت

مدیر امور اداری دانشگاه

خرداد 13

ادامه دارد

مسئول دبیرخانه هیأت امنا

13

 0سال

کارشناس مسئول بودجه و تشکیالت

12

 3سال

رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی

شهریور 75

 7سال

مديران قبلي:
نام ونام خانوادگي

از تاريخ

به مدت

اسفندیار گلزار

مرداد 15

 0سال و 7ماه

یاسر ترابی

آبان 18

 9سال و  3ماه

اسفندیار گلزار

تیر 12

 8سال و 7ماه

فروردین 31

 97ماه

تیر 35

 8سال و  1ماه

اسفندیار گلزار

اسفند32

 7سال و  7ماه

علیرضا فرزانه غازانی

اسفند 71

99ماه

میرصفر ساالری

خرداد 71

 3ماه

علیرضا فرزانه غازانی

اسفند 77

 8سال

مهندس اکبر شیرزاد

اسفند 77

 3ماه

79

 95ماه

علی اصغر خدائی
علیرضا وحدانی مناف

عبدالحسین نوری
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مديريت امور مالي
نام ونام خانوادگي مدیر :بهرام صادقيان
سمت فعلي :مدیر امور مالي
آخرین مدرک تحصيلي :كارشناسي ارشد
رشته وگرایش تحصيلي :حسابداري
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1861 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه پيام نور مازندران
تاریخ استخدام1857 :

سوابق اجرائي:
از تاريخ

به مدت

نام سمت

مرداد 11

ادامه دارد

رئیس اداره دفترداری و تنظیم حسابها

33

 9سال

معاون مدیر امور مالی دانشگاه

35

 97سال

آبان 37

 3ماه

32

 8سال

مدیر امور مالی دانشگاه

مدیر امور مالی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
رئیس امور مالی اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران

مديران قبلي:
از تاريخ

به مدت

نام ونام خانوادگي

خرداد 15

 7سال و  0ماه

سعید جدیری

آبان 17

 3ماه

حسین روستائی

آبان 31

 5سال

میرمحمد میرمهدیزاده

آذر 37

9سال و 92ماه

علیاکبر پورمحمدقلی فرزانه

تیر 35

 0سال

بهرام صادقیان

آبان 37

 3ماه

داوود داداش زاده

فروردین 37

 3ماه

احمد دهقانی (ذیحساب)

اردیبهشت 30

 0سال

داوود مقیمی آذر (ذیحساب)

دی 32

 0سال

سید حسن موسوی (ذیحساب)

تیر 71

9سال ونیم

اسماعیل رستگار حسین زادگان (ذیحساب)

مهر 75

 7سال

مرحوم کاام فرین نیا (ذیحساب)

مرداد 33

 5سال

حسین روستایی
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اداره امور حقوقي
نام ونام خانوادگي مدیر :مرتضي حاجي پور
سمت فعلي :مشاور رئيس دانشگاه و رئيس امور حقوقي
آخرین مدرک تحصيلي :دكتري
رشته وگرایش تحصيلي :حقوق خصوصي
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1833 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه تهران
تاریخ استخدام1833 :
مرتبه علمي :دانشيار

سوابق اجرائي:
نام سمت

از تاريخ

به مدت

مشاور رئیس دانشگاه و رئیس امور حقوقی

تیر 18

ادامه دارد

مدیرگروه فقه و حقوق اسالمی

اسفند  7 33سال و  7ماه

رؤساي قبلي:
از تاريخ

به مدت

نام ونام خانوادگي
رضا فانی

دی 19

 9سال و 3ماه

جواد ناصری

آبان 31

 0سال

علی جعفری آذر

38

 3سال

محی الدین امامزاده(مشاور حقوقی دانشگاه)

78

92سال
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مديريت امور فني
نام ونام خانوادگي مدیر :مرتضي رحمانپور
سمت فعلي :مدیر امور فني
آخرین مدرک تحصيلي :دكتري
رشته وگرایش تحصيلي :مهندسي مكانيك (هوا و فضا)
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1835 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه علم وصنعت تهران
تاریخ استخدام1831 :

سوابق اجرائي:
نام سمت
مدیر امور فنی

از تاريخ

به مدت

مرداد 11

ادامه دارد

مديران قبلي:
از تاريخ

به مدت

نام ونام خانوادگي
مهندس مهدی رشیدی

شهریور 18

 7سال

دکتر حسین سلطانی جیقه

خرداد 18

 8ماه

دکتر علیرضا انتظاری

آبان 10

 7ماه

مهندس ابراهیم اسدی

اردیبهشت 10

 3ماه

مهندس مهدی رشیدی

مرداد 33

 8سال و  1ماه

مهندس مصطفی صالحی

تیر 30

 3سال

مهندس علیرضا توحیدی

آبان 71

 02ماه

مهندس ابراهیم اسدی

مهر 73

9سال

مهندس مصطفی مولوی

75

 8سال

مهندس صالح تیرآبادی

78

 3سال

31

 7سال

مهندس حسین پشمینه آذر
(با سمت معاون عمرانی)
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52
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حوزه معاونت پژوهشي و فناوري
دكترعلي عجمي
سمت فعلي :هشتمين معاون پژوهش و فناوري دانشگاه
آخرین مدرک تحصيلي :دكتري
رشته وگرایش تحصيلي :مهندسي برق -قدرت
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1831 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه تبریز
تاریخ استخدام1831 :
مرتبه علمي :استاد

سوابق اجرائي:
از تاريخ

نام سمت

به مدت

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه

آبان 18

ادامه دارد

مدیر امور پژوهشی دانشگاه

بهمن 10

 1ماه

آذر 33

 8سال ونیم

ریاست دانشکده IT

معاونين قبلي:
از تاريخ

به مدت

توضيحات

نام ونام خانوادگي

خرداد 19

 0سال و  7ماه

در ادامه

دکتر رضا نقی پور

مهر 31

9سال و  1ماه

//

دکتر ذوالفقار رضوانی

دی 35

 7سال و  3ماه

رجوع به حوزه اداری و مالی

دکتر سیدمسعود سیداحمدیان

مهر 71

 3سال

در ادامه

فروردین78

 3سال

رجوع به حوزه معاونت آموزشی

مهندس عبداله کیوانی

تیر 70

 1ماه

//

محمد کریمی

مهر 33

 8سال

//

دکتر علیرضا راستکار ابراهیم زاده

دکتر قربان علمی
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هفتمين معاون پژوهشي دانشگاه:
دكتر عليرضا راستكار ابراهيم زادهسمت فعلي :عضو هيئت علمي گروه فيزیك
آخرین مدرک تحصيلي :دكتري
رشته وگرایش تحصيلي :فيزیك اتمي وملكولي
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1855 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه تبریز
تاریخ استخدام1855 :
مرتبه علمي :دانشيار

سوابق اجرائي:
نام سمت

از تاريخ

به مدت

آبان 18

 0سال و  3ماه

خرداد 19

 0سال و  7ماه

اردیبهشت 31

 3ماه

35

9سال

شهریور 32

 5سال

معاون دانشکده علوم پایه

آبان 71

 9سال

مدیرگروه فیزیك

دی 73

 9سال

معاون دانشکده علوم پایه
معاون پژوهشی وفناوری دانشگاه
معاون دانشکده علوم پایه
رئیس اموراستعدادهای درخشان و رئیس
دفتر ارتباط باصنعت وکارآفرینی
پنجمین رئیس دانشکده علوم پایه
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ششمين معاون پژوهشي دانشگاه:
دكتر رضا نقي پورسمت فعلي :عضو هيئت علمي گروه ریاضي دانشگاه تبریز
آخرین مدرک تحصيلي :دكتري
رشته وگرایش تحصيلي :ریاضي محض(جبرجابجائي وجبرهمولوژي)
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1856 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه تربيت معلم تهران و IPM
تاریخ استخدام1851:
مرتبه علمي :استاد

سوابق اجرائي:
از تاريخ

به مدت

نام سمت

مهر 31

 9سال و  1ماه

معاون پژوهشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده ریاضی دانشگاه تبریز

شهریور 37

0سال و  0ماه

معاون پژوهشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده ریاضی دانشگاه تبریز

بهمن 38

9سال و  7ماه

مدیر هسته تحقیقاتی جبر جابجائی مرکز تحقیقات علوم پایه ایران

39

 92ماه

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
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چهارمين معاون پژوهشي دانشگاه:
دكتر سيدمسعود سيداحمديانسمت فعلي :عضو هيأت علمي گروه شيمي
آخرین مدرک تحصيلي :دكتري
رشته وگرایش تحصيلي :شيمي فيزیك گرایش حالت جامد
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1859 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه تمپل آمریكا
تاریخ استخدام1853 :
مرتبه علمي :دانشيار

سوابق اجرائي:
از تاريخ

به مدت

نام سمت
رئیس دانشکده علوم پایه

مهر 35

9سال و  7ماه

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه

مهر 71

 3سال
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مديريت امور پژوهشي:
نام و نام خانوادگي مدیر :حميد محمدي
سمت فعلي :مدیر امور پژوهشي
آخرین مدرک تحصيلي :دكتري
رشته وگرایش تحصيلي :زراعت-فيزیولوژي گياهان زراعي
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1861 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه تهران
تاریخ استخدام1861 :
مرتبه علمي :دانشيار

سوابق اجرائي:
نام سمت

از تاريخ

به مدت

مدیر امور پژوهشی دانشگاه

بهمن 13

ادامه دارد

رئیس دانشکده کشاورزی

شهریور 17

 7سال و  8ماه

مدیر گروه زراعت و اصالح نباتات

مرداد 18

 9سال

معاون دانشکده کشاورزی

اسفند 10

 9سال و نیم

مديران قبلي:
نام ونام خانوادگي
دکتر اسمعیل عابدی
دکتر فرهاد دارابی

از تاريخ

به مدت

فروردین 13

 8سال

آبان 18

 0سال و  5ماه

دکتر علی عجمی

بهمن 10

 1ماه

دکتر ناصر آقازاده

مهر12

 0سال و 7ماه

دکتر مقصود پژوهنده

آبان 31

9سال

دکتر حسن ولی زاده

اردیبهشت 33

9سال و  5ماه

فروردین32

 7سال

تیر 73

 7سال

اردیبهشت 77

9سال و نیم

تیر 78

 7ماه

72

 97ماه

دکتر عادل رضائی اقدم
حسن یعقوبی
مهندس عبدالحسین فالحی
فرضعلی ایزدی
دکتر محمدحسین پورکاامی
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مديريت مركز فناوري اطالعات و خدمات رايانه اي
نام ونام خانوادگي مدیر :نادر صامصونچي
سمت فعلي :مدیر مركز فناوري اطالعات و خدمات رایانه اي
آخرین مدرک تحصيلي :كارشناسي ارشد
رشته وگرایش تحصيلي :مهندسي الكترونيك
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1831 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه تربيت مدرس
تاریخ استخدام1838 :
مرتبه علمي :مربي

سوابق اجرائي:
نام سمت

به مدت

از تاريخ

مدیر مرکز فناوری اطالعات و خدمات رایانه ای اردیبهشت  15ادامه دارد
شهریور 33

مدیر امور فناوری و تکنولوژی اطالعات

 0سال

مديران قبلي:
نام ونام خانوادگي

از تاريخ

به مدت

مهندس محمد خودی زاده نهاری

آبان 31

 5سال و  3ماه

مهندس نادر صامصونچی

شهریور33

 8سال و  9ماه

مهدی نیلچیانی

بهمن 71

 7سال

73

9سال

علی خانی

آذر 75

 0سال و  7ماه

محمد کریمی

آذر 70

 8سال

شهریور 79

9سال

دکتر ناصر مهدوی طباطبائی

مهندس ناصر مهدوی طباطبائی
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كتابخانه مركزي و مركز اطالع رساني
نام ونام خانوادگي :جواد مصرآبادي
سمت فعلي :رئيس كتابخانه مركزي و مركز اطالع رساني
آخرین مدرک تحصيلي :دكتري
رشته و گرایش تحصيلي :روانشناسي تربيتي
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1839 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه تبریز
تاریخ استخدام1839 :
مرتبه علمي :استاد

سوابق اجرائي:
نام سمت

از تاريخ

به مدت

ریاست کتابخانه مرکزی بهمن  10ادامه دارد
مدیر گروه علوم تربیتی

مرداد 37

 5سال

رؤساي قبلي:
نام ونام خانوادگي

از تاريخ

محمد قربانعلیلو

شهریور 12

 9سال و  5ماه

جعفر امشاسفند

اسفند 37

 0سال و  5ماه

دی 33

9سال

39

 3سال

مهر 75

 5سال

دکتر محمد ااهری

70

 9سال

فخرالسادات قریشی

تیر 33

 7سال

قادر رزمجو
رحیم شهبازی
غالمحسین احمدی آهنگر

به مدت

59
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گروه همكاريهاي بين المللي:
نام ونام خانوادگي :فرزاد سلحشور
سمت فعلي :رئيس گروه همكاریهاي علمي و بين المللي
آخرین مدرک تحصيلي :دكتري
رشته وگرایش تحصيلي :آموزش زبان انگليسي
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1831 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه اسكس انگلستان
سال استخدام1896 :
مرتبه علمي :استادیار

سوابق اجرائي:
نام سمت

از تاريخ

به مدت

رئیس گروه همکاریهای علمی و بین المللی

دی 18

ادامه دارد

مدیر گروه زبان انگلیسی

مرداد 38

 0سال

مدیر گروه زبان انگلیسی

31

 9سال

رؤساي قبلي:
از تاريخ

به مدت

نام ونام خانوادگي
علی اکبر شیری زاده

آذر 33

 5سال

دکتر ابوالفضل رمضانی

اسفند 37

 1ماه

دکتر بهرام بهـین

اسفند 35

 0سال

دی 30

 8سال

دکتر ناصر مهدوی طباطبائی
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گروه همكاريهاي علمي:
نام ونام خانوادگي :پریسا لطف الهي
سمت فعلي :رئيس گروه همكاریهاي علمي و رئيس اداره دانشجویان غير ایراني
آخرین مدرک تحصيلي :دكتري
رشته وگرایش تحصيلي :حشرهشناسي كشاورزي-كنهشناسي و سيستماتيك حشرات

سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1861 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه تبریز
سال استخدام1861 :
مرتبه علمي :دانشيار

سوابق اجرائي:
نام سمت

از تاريخ

به مدت

رئیس اداره دانشجویان غیر ایرانی

خرداد 11

ادامه دارد

رئیس گروه همکاریهای علمی

اردیبهشت  13ادامه دارد

61
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 مديريت امور فناوري

0

نام ونام خانوادگي مدیر :رحيم محمدرضائي
سمت فعلي :مدیر امور فناوري

آخرین مدرک تحصيلي :دكتري
رشته وگرایش تحصيلي :شيمي تجزیه
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1861 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه شهيد مدني آذربایجان
تاریخ استخدام1861 :
مرتبه علمي :دانشيار

سوابق اجرائي:
نام سمت
مدیر امور فناوری
رئیس مرکز رشد فناوری های پیشرفته

4

از تاريخ

به مدت

اردیبهشت 13

ادامه دارد

شهریور 13

 9سال و  1ماه

مدیریت امور فناوری دانشگاه از شهریور ماه سال  17به منظور ارتقاء جایگاه امور فناوری در دانشگاه ایجاد گردید که شامل زیر
مجموعه های ذیل می باشد:

-

گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت
مرکز رشد فناوری های پیشرفته
گروه انتقال فناوری
مرکز نوآوری
آزمایشگاه مرکزی
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رؤساي قبلي گروه كارآفريني و ارتباط با صنعت:
از تاريخ

به مدت

نام ونام خانوادگي

شهریور 17

 7ماه

دکتر سیروس اسدیان

مهر 15

 0سال

دکتر سجاد نجفی روادانق

مرداد 17

 9سال و  8ماه

دکتر پیمان یارمحمدزاده

شهریور 19

 8سال

دکتر موسی محمدپور فرد

مهر 31

 0سال

دکتر ناصر آقازاده

آبان 31

 9سال

دکتر بهزاد سلطانی

مهدی سجادپور
اصغر نورآئین

شهریور  0 37سال و  9ماه
33

 9سال

آذر 35

 9سال

دکتر مهرداد مهکام

37

 95ماه

دکترکریم بادامچی

مرداد 32

 95ماه

دی 73

 8سال

دکترعلیرضا راستکار ابراهیم زاده

مرحوم دکتر قادر سلیمانی

63
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آزمايشگاه مركزي دانشگاه:
نام ونام خانوادگي :مهدیه صفرپور
سمت فعلي :رئيس آزمایشگاه مركزي دانشگاه
آخرین مدرک تحصيلي :دكترا
رشته وگرایش تحصيلي :شيمي كاربردي
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1861 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه تبریز
سال استخدام1869 :
مرتبه علمي :استادیار

سوابق اجرائي:
نام سمت

از تاريخ

به مدت

رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه اسفند  13ادامه دارد

رؤساي قبلي:
نام ونام خانوادگي
دکتر بهزاد سلطانی
دکتر حسین عبدالمحمدزاده

از تاريخ

به مدت

شهریور 17

 7ماه

دی 18

 8سال و نیم

64
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 مركز نوآوري:
نام ونام خانوادگي :یونس بيگي
سمت فعلي :رئيس مركز نوآوري
آخرین مدرک تحصيلي :دكترا
رشته وگرایش تحصيلي :مهندسي شيمي
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1861 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه صنعتي سهند
سال استخدام1867 :
مرتبه علمي :استادیار

سوابق اجرائي:
نام سمت

از تاريخ

به مدت

رئیس مرکز نوآوری

دی 13

ادامه دارد

شناسه مديران دانشگاه شهيد مدني آذربايجان
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پژوهشكده مطالعات كاربردي سيستم هاي قدرت:
نام ونام خانوادگي مدیر :سجاد نجفي روادانق
سمت فعلي :رئيس پژوهشكده مطالعات كاربردي سيستم هاي قدرت

آخرین مدرک تحصيلي :دكترا
رشته وگرایش تحصيلي :مهندسي برق -قدرت
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1833 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه صنعتي اميركبير
تاریخ استخدام1833 :
مرتبه علمي :استاد

سوابق اجرائي:
نام سمت
رئیس پژوهشکده مطالعات کاربردی سیستم های قدرت

از تاريخ

به مدت

اردیبهشت 9722

ادامه دارد

مرداد 17

 9سال و  8ماه

دی12

 95ماه

رئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت
معاون دانشکده فنی و مهندسی

رئيس قبلي:
نام ونام خانوادگي
دکتر جواد صفری

از تاريخ

به مدت

آبان 15

 7سال و نیم
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پژوهشكده سالمت رواني-اجتماعي دانشگاه:
نام ونام خانوادگي مدیر :صمد رسول زاده اقدم
سمت فعلي :رئيس پژوهشكده سالمت رواني-اجتماعي دانشگاه
آخرین مدرک تحصيلي :دكترا
رشته وگرایش تحصيلي :جامعه شناسي
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1861 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه اصفهان

تاریخ استخدام1861 :
مرتبه علمي :دانشيار

سوابق اجرائي:

از تاريخ به مدت

نام سمت
رئیس پژوهشکده سالمت روانی-اجتماعی

آذر 17

ادامه دارد

دبیر شورای رفاه

تیر 13

ادامه دارد

مرداد 18

 7سال

مدیرگروه مطالعات خانواده

رئيس قبلي:
نام ونام خانوادگي
دکتر بهزاد شالچی

از تاريخ به مدت
آذر 17

 8سال
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68
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معاونت دانشجوئي
دكتر بهلول قربانيان
سمت فعلي :هجدهمين معاون دانشجویي دانشگاه
آخرین مدرک تحصيلي :دكتري
رشته وگرایش تحصيلي :فيزیولوژي ورزشي
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1861 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه تهران
تاریخ استخدام1856 :
مرتبه علمي :دانشيار

سوابق اجرائي:
نام سمت

از تاريخ

به مدت

معاون دانشجویی دانشگاه

بهمن 11

ادامه دارد

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

شهریور 13

 8سال و  5ماه

رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی اردیبهشت  8 18سال و  7ماه
خرداد 10

 9سال

مدیرگروه تربیت بدنی و علوم ورزشی
معاون دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

مهر 37

 8سال و  5ماه

مدیر امور دانشجوئی دانشگاه

مرداد 39

 0سال

تیر 32

 0سال

مدیر گروه تربیت بدنی وعلوم ورزشی

69
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مديران قبلي:
از تاريخ

به مدت

توضيحات

رديف

نام ونام خانوادگي

97

دکتر محمد کریمی

بهمن 17

 0سال

رجوع به حوزه آموزشی

93

دکتر محمد احمدآبادی

مهر 15

 0سال و  7ماه

رجوع به دانشکده کشاورزی

95

دکتر تقی زوار

مرداد 17

 9سال و  0ماه

در ادامه

97

دکتر محمد احمدآبادی

آذر 18

 3ماه

رجوع به دانشکده کشاورزی

98

دکتر سیروس اسدیان

آذر10

 9سال

در ادامه

90

دکتر قاسم صمدی

آذر 19

 9سال

//

99

دکتر محمد کریمی

بهمن 35

 5سال و 92ماه

رجوع به حوزه آموزشی

92

دکتر علیرضا غفاری

اسفند 37

99ماه

//

1

دکتر قاسم صمدی

شهریور38

9سال و نیم

//

3

ناصر حمزه پور

شهریور 39

 0سال

//

7

تقی زوار

دی32

 3ماه

//

3

محمدرضا اسالمی

شهریور 77

 8سال و  5ماه

//

5

محمد امین فرد

اسفند 73

 3ماه

رجوع به حوزه ریاست

7

محمدرضا اسالمی

مهر 75

9سال و نیم

در ادامه

8

جعفر امجدی

اسفند 78

9سال و نیم

رجوع به حوزه معاونت آموزشی

0

قاسم صمدی

دی 31

 7سال

در ادامه

9

مجید رضائی بنفشه

33

 9سال و  5ماه

//
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پانزدهمين معاون دانشجوئي دانشگاه:
دكترتقي زوارسمت فعلي :عضو هيئت علمي بازنشسته گروه علوم تربيتي
آخرین مدرک تحصيلي :دكتري
رشته وگرایش تحصيلي :علوم تربيتي -مدیریت آموزشي
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1835 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه خوارزمي (تربيت معلم تهران)
تاریخ استخدام1857 :
مرتبه علمي :دانشيار

سوابق اجرائي:
نام سمت

از تاريخ

به مدت

معاون دانشجوئی

مرداد 17

 9سال و  0ماه

رئیس مرکز ارزشیابی کیفیت دانشگاه

خرداد12

 8سال

ریاست دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی

مهر 37

 5سال و  3ماه

معاون دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه

دی32

 3ماه

شهریور 32

 7ماه

مدیر امور دانشجوئی

مهر 77

 0سال

مدیر امور فرهنگی

آبان 73

 5ماه

مدیر امور دانشجوئی

آذر 75

9سال و  8ماه

رئیس دفتر نظارت و ارزیابی
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سيزدهمين معاون دانشجوئي دانشگاه:
دكتر سيروس اسديانسمت فعلي :عضو هيئت علمي گروه علوم تربيتي
آخرین مدرک تحصيلي :دكتري
رشته وگرایش تحصيلي :علوم تربيتي -برنامه ریزي درسي
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1861 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه عالمه طباطبائي تهران
تاریخ استخدام1861 :
مرتبه علمي :دانشيار

سوابق اجرائي:
از تاريخ

به مدت

نام سمت
مدیر امور آموزشی دانشگاه

مرداد 17

 9سال و نیم

رئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت

مهر 15

 9سال و92ماه

معاون دانشجوئی دانشگاه

آذر 10

 9سال

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سلماس

مهر 31

 3ماه
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دوازدهمين معاون دانشجوئي دانشگاه:
دكتر قاسم صمدي آغداشسمت فعلي :عضو هيئت علمي بازنشسته گروه ریاضي محض
آخرین مدرک تحصيلي :دكتري
رشته وگرایش تحصيلي :ریاضي محض
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1855 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه تبریز
تاریخ استخدام1896 :
مرتبه علمي :استادیار

سوابق اجرائي:
از تاريخ

به مدت

نام سمت

آذر 19

 9سال

شهریور38

9سال و نیم

مدیر تحصیالت تکمیلی دانشگاه

آبان 30

 9سال و  5ماه

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد میاندوآب

بهمن 39

 0سال و  9ماه

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد بناب

اسفند 77

 7سال

معاون دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه

دی 31

 7سال

مدیر امور دانشجوئی دانشگاه

مرداد 31

 5ماه

معاون دانشجوئی دانشگاه
معاون دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه

73
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دهمين معاون دانشجوئي دانشگاه:
 دكتر عليرضا غفاري حديقهسمت فعلي :عضو هيئت علمي گروه ریاضي كاربردي
آخرین مدرک تحصيلي :دكتري
رشته وگرایش تحصيلي :ریاضي
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1838 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه تبریز
تاریخ استخدام/ 1853 :انتقال از دانشگاه امام حسين(ع)
مرتبه علمي :استاد

سوابق اجرائي:
از تاريخ

به مدت

نام سمت
مدیرگروه ریاضی کاربردی

مرداد 19

 0سال

مدیر برنامه ،بودجه و تشکیالت

دی 37

0سال و  7ماه

مدیرگروه ریاضی

بهمن 33

9سال

دهمین معاون دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه اسفند 37

9سال
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هشتمين معاون دانشجوئي دانشگاه:
 ناصرحمزه پورمعتوقيآخرین مدرک تحصيلي :فوق ليسانس
رشته وگرایش تحصيلي :علوم قران وحدیث
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1859 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه تربيت معلم تهران (دانشگاه خوارزمي)
تاریخ استخدام1855 :
مرتبه علمي :مربي
تاریخ فوت63/16/81 :

سوابق اجرائي:
نام سمت

از تاريخ

معاون دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه شهریور 39

به مدت
 0سال

رئیس دفتر نظارت و ارزیابی

38

 3ماه

مدیر امور دانشجوئی دانشگاه

73

 9سال

مدیر گروه قرآن و حدیث

77

 9سال

شناسه مديران دانشگاه شهيد مدني آذربايجان
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چهارمين وششمين معاون دانشجوئي دانشگاه:
 دكترمحمد رضا اسالمي تيمورلوسمت فعلي :عضو هيأت علمي گروه زبان وادبيات عربي
آخرین مدرک تحصيلي :دكتري
رشته وگرایش تحصيلي :زبان وادبيات عربي
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1837 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه تهران
تاریخ استخدام1851 :
مرتبه علمي :استادیار

سوابق اجرائي:
نام سمت
معاون دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه
مدیرگروه زبان و ادبیات عربی

از تاريخ

به مدت

شهریور  8 77سال و  5ماه
77

 7ماه

معاون دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه

مهر 75

9سال و نیم

رئیس امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

بهمن 77

 8ماه

شناسه مديران دانشگاه شهيد مدني آذربايجان
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اولين معاون دانشجوئي دانشگاه:
 دكتر مجيد رضائي بنفشهسمت فعلي :عضو هيأت علمي دانشگاه تبریز
آخرین مدرک تحصيلي :دكتري
رشته وگرایش تحصيلي :جغرافياي طبيعي-اقليم شناسي
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1831 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه تبریز
تاریخ استخدام1893 :
مرتبه علمي :استاد

سوابق اجرائي:
از تاريخ

به مدت

نام سمت
مدیرگروه جغرافیای طبیعی دانشگاه تبریز

37

 0سال

رئیس کتابخانه دانشکده علوم انسانی دانشگاه تبریز

37

 9سال

مدیرگروه جغرافیا و مسئول کمیته جذب نیروی انسانی
دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

33

70

معاون دانشجوئی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

33

9سال و  5ماه

شناسه مديران دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

77

مديريت امور دانشجوئي:
نام ونام خانوادگي مدیر :موسي یوسفي
سمت فعلي :مدیر امور دانشجوئي
آخرین مدرک تحصيلي :دكتري
رشته وگرایش تحصيلي :مهندسي برق-الكترونيك
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1861 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه تبریز
تاریخ استخدام1861 :
مرتبه علمي :استادیار

سوابق اجرائي:
نام سمت

از تاريخ

به مدت

مدیر امور دانشجوئی اسفند  17ادامه دارد
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مديران قبلي امور دانشجوئي:
از تاريخ

به مدت

نام ونام خانوادگي

شهریور 13

 9سال و نیم

دکتر عزیز هدایتی خوشمهر

دی 15

 3ماه

دکتر بهروز قربانزاده

آذر 17

 9سال

اردیبهشت 17

 7ماه

اسفند 10

 9سال و  0ماه

رضا زارعی پور

مهر 37

 5سال و  3ماه

دکتر بیوك حبیبی

دی 33

 3ماه

قادر رزمجو

مهر 35

 9سال

لیلی حسنی اسکوئی

اسفند 37

 7ماه

میرصفر ساالری

آبان 38

9سال و  8ماه

بهلول قربانیان

مرداد 39

 0سال و  7ماه

ناصر حمزه پور

73

9سال

مهر 77

 0سال

اسفند 73

 3ماه

تقی زوار

آذر 75

9سال و  8ماه

میرصفر ساالری

دی 79

 8سال و  1ماه

قاسم صمدی

مرداد 31

 5ماه

دکتر محسن فالح

دکتر پیمان یارمحمدزاده
دکتر عبدالرضا ابری

تقی زوار
مرحوم میرقدیر ساداتی
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مديريت تربيت بدني دانشگاه:
نام ونام خانوادگي مدیر :بهروز قربان زاده
سمت فعلي :مدیر تربيت بدني
آخرین مدرک تحصيلي :دكترا
رشته وگرایش تحصيلي :رفتار حركتي
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1861 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه آنكارا-تركيه
تاریخ استخدام1861 :
مرتبه علمي :دانشيار

سوابق اجرائي:
نام سمت

از تاريخ

به مدت

مهر  11ادامه دارد
مدیر تربیت بدنی دانشگاه
 1سال
آذر 62
مدير امور دانشجوئي
مديرگروه تربيت بدني و علوم ورزشي خرداد  1 61سال و نيم

مديران قبلي :
نام ونام خانوادگي

از تاريخ

به مدت

دکتر مهدی بشیری

دی 15

 8سال و  1ماه

یوسف اقدمی

تیر 10

 8سال و  3ماه

محسن فالح

تیر 19

 9سال

محسن شیرمحمدزاده اردیبهشت12
کریم صالح زاده
محسن شیرمحمدزاده

9سال و  0ماه

آذر 39

 3سال و  5ماه

اسفند 73

 7سال و  1ماه

شناسه مديران دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

81

مركز بهداشت و درمان:
نام ونام خانوادگي مدیر :رحيم گلفر
سمت فعلي :رئيس مركز بهداشت و درمان
آخرین مدرک تحصيلي :دكتراي عمومي
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1855 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه علوم پزشكي تبریز
تاریخ استخدام1831 :

سوابق اجرائي:
نام سمت
رئیس مرکز بهداشت و درمان

از تاريخ

به مدت

فروردین 17

ادامه دارد

39

 99سال و  1ماه

رئیس اداره بهداشت درمان ومشاوره دانشجوئی

رؤساي قبلي :
نام ونام خانوادگي

از تاريخ

دکتر ابوالفضل فرید فروردین 18
دکتر رحیم گلفر

39

به مدت
 1ماه
 99سال و  1ماه
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مركز مشاوره دانشجوئي:
نام ونام خانوادگي مدیر :رحيم یوسفي
سمت فعلي :رئيس مركز مشاوره دانشجوئي
آخرین مدرک تحصيلي :دكتري
رشته و گرایش تحصيلي:روانشناسي
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1836 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه شهيد بهشتي
تاریخ استخدام1836 :
مرتبه علمي :دانشيار

سوابق اجرائي:
نام سمت
رئيس مركز مشاوره دانشجوئي
رئيس گروه نظارت و ارزيابي دانشگاه
رئيس مركز مشاوره دانشجوئي

به مدت
از تاريخ
ادامه دارد
آذر 67
مرداد  2 61سال و  2ماه
دی  1 66سال و  2ماه

رؤساي قبلي :
نام ونام خانوادگي
دكتر رضا عبدی
دكتر ابوالفضل فريد
دكتر رحيم يوسفي
دكتر رحيم گلفر

از تاريخ
مهر 61
فروردين 61
دی 66
61

به مدت
 2سال و  2ماه
 6ماه
 1سال و  2ماه
 11سال و  6ماه
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معاونت فرهنگي واجتماعي
دكتر رامين حبيبي
سمت فعلي :چهارمين معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه
آخرین مدرک تحصيلي :دكتري
رشته وگرایش تحصيلي :روانشناسي تربيتي
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1861 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه تبریز
تاریخ استخدام1861 :
مرتبه علمي :دانشيار

سوابق اجرائي:
نام سمت
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

از تاريخ

به مدت

بهمن 11

ادامه دارد

رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی شهریور 13
معاون دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
مدیرگروه علوم تربیتی

 8سال و  8ماه

آذر 17

 9سال و  92ماه

بهمن 19

 0سال

مديران قبلي:
از تاريخ

به مدت

توضيحات

نام ونام خانوادگي
دکتر بهلول قربانیان

شهریور 13

 8سال و  7ماه

رجوع به حوزه دانشجوئی

دکتر علی مهرور

شهریور 15

 9سال

رجوع به حوزه اداری مالی

دکتر رقیه صادقی نیری

بهمن 12

 7سال و  7ماه

رجوع به دانشکده الهیات

84
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مديريت امور فرهنگي و فوق برنامه:
نام ونام خانوادگي مدیر :سجاد محمدفام
سمت فعلي :مدیر امور فرهنگي و فوق برنامه
آخرین مدرک تحصيلي :دكتري
رشته وگرایش تحصيلي :تفسير تطبيقي
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1869 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه قم
تاریخ استخدام1869 :
مرتبه علمي :استادیار

سوابق اجرائي:
نام سمت

از تاريخ

به مدت

مدیر امور فرهنگی و فوق برنامه بهمن  11ادامه دارد

مديران قبلي:
از تاريخ

به مدت

نام ونام خانوادگي
دکتر یوسف یاوری

دی 17

 0سال

دکتر حسن بافنده

آبان 17

 8سال و  0ماه

میرمحمد میرمهدی زاده

اردیبهشت  0 10سال و  7ماه

حجه االسالم روح اله ایمانی

تیر 19

 3ماه

جلیل تقی پور نوبر

مهر 12

 1ماه

علی جعفری آذر

مهر 31

 9سال

اکبر فایده ای

اردیبهشت 33

 8سال و  5ماه

لیلی حسنی اسکوئی

اردیبهشت 35

 9سال

شفیع عباسی اصل

شهریور 73

 7سال

سید محسن سیدی

تیر 77

 3ماه

تقی زوار

آبان 73

 5ماه

حجه االسالم اصغر نقدی

آبان70

 7ماه

شهریور 79

9سال

حجه االسالم سلیمان خاکبان
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اعضاي هيئت علمي دانشكده ادبيات وعلوم انساني
تعداد مربی

تعداد استادیار

تعداد دانشیار

تعداد استاد

جمع کل

نام گروه آموزشی
گروه زبان و ادبیات فارسی

2

7

0

8

1

گروه زبان و ادبیات انگلیسی

0

7

0

2

99

گروه زبان و ادبیات عربی

0

3

0

9

99

7

97

3

7

89

جمع کل

87
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دانشكده ادبيات وعلوم انساني
دكتر ناصر عليزاده خياط
سمت فعلي :هشتمين رئيس دانشكده ادبيات و علوم انساني
آخرین مدرک تحصيلي :دكتري
رشته وگرایش تحصيلي :زبان وادبيات فارسي
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1856 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه تهران
تاریخ استخدام1896 :
مرتبه علمي :استاد

سوابق اجرائي:
از تاريخ

نام سمت

به مدت

رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی اردیبهشت  17ادامه دارد
مدیرگروه زبان و ادبیات فارسی

دی 31

 0سال

مدیرگروه زبان و ادبیات فارسی

مهر 35

 0سال

اسفند 30

 8سال

مدیرگروه زبان و ادبیات فارسی

مهر 32

 0سال

مدیرگروه زبان و ادبیات فارسی

مهر 70

 0سال

سرپرست گروه زبان و ادبیات فارسی

مهر 31

 9سال

رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مديران قبلي:
رديف نام ونام خانوادگي

از تاريخ

به مدت

توضيحات

اردیبهشت 15

 0سال

درادامه

7

دکتر علی قهرمانی

آبان 31

 5سال و  3ماه

//

3

دکتر احمد گلی

 7سال و  0ماه

//

5

دکتر حسین صدقی

شهریور 35

//

7

دکتر ناصر علیزاده خیاط

اسفند 30

 8سال

8

دکتر رحمان مشتاق مهر

فروردین 39

 0سال

//

0

حجه االسالم اصغر نقدی

خرداد 78

 3سال

رجوع به حوزه نهاد رهبری

9

جواد دامادی

72

 0سال

در ادامه
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هفتمين رئيس دانشكده ادبيات وعلوم انساني:
 دكتر علي قهرمانيسمت فعلي :عضو هيئت علمي گروه زبان و ادبيات عربي
آخرین مدرک تحصيلي :دكتري
رشته وگرایش تحصيلي :زبان وادبيات عربي
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1851 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه علوم و تحقيقات
تاریخ استخدام1851 :
مرتبه علمي :استادیار

سوابق اجرائي:
نام سمت

از تاريخ

به مدت

رئیس دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

اردیبهشت 15

 0سال

اسفند 37

 9سال

رئیس دانشکده الهیات و معارف اسالمی

32

 7سال

مدیر گروه زبان و ادبیات عربی

73

 7سال

معاون دانشکده ادبیات و علوم انسانی

72

 0سال

مدیر تحصیالت تکمیلی
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ششمين رئيس دانشكده ادبيات وعلوم انساني:
 دكتر احمد گليسمت فعلي :عضو هيئت علمي گروه ادبيات فارسي
آخرین مدرک تحصيلي :دكتري
رشته وگرایش تحصيلي :زبان وادبيات فارسي
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1831 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه عالمه طباطبائي
تاریخ استخدام1851 :
مرتبه علمي :استاد

سوابق اجرائي:
نام سمت
رئیس دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
مدیرگروه زبان و ادبیات فارسی
سردبیر و مدیر اجرائی فصلنامه مولوی پژوهی دانشگاه
معاون دانشکده ادبیات و علوم انسانی
رئیس گروه نظارت و ارزیابی
مدیرگروه زبان و ادبیات فارسی

از تاريخ
آبان 31

به مدت
 5سال و 3ماه

اردیبهشت 9 33سال و  3ماه
خرداد 38

 98سال

تیر 38

 8سال

فروردین 30

 7سال

مهر 77

 0سال

91
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پنجمين رئيس دانشكده ادبيات وعلوم انساني:
دكترحسين صدقيسمت فعلي :عضو هيئت علمي گروه فارسي
آخرین مدرک تحصيلي :دكتري
رشته وگرایش تحصيلي :زبان وادبيات فارسي
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1856 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه تهران
تاریخ استخدام1851 :
مرتبه علمي :استادیار

سوابق اجرائي:
نام سمت

از تاريخ

به مدت

ریاست دانشکده شهریور  7 35سال و  0ماه
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اولين رئيس دانشكده ادبيات وعلوم انساني:
 جواد داماديسمت فعلي :عضو هيأت علمي گروه زبان و ادبيات عربي
آخرین مدرک تحصيلي :فوق ليسانس
رشته وگرایش تحصيلي :زبان و ادبيات عربي
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1896 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه تربيت مدرس تهران
تاریخ استخدام1851 :
مرتبه علمي :مربي

سوابق اجرائي:
نام سمت

از تاريخ به مدت

مدیر اجرائی فصلنامه ادبیات شیعه

12

 5سال

مدیرگروه زبان و ادبیات عربی

78

 0سال

رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی

72

 0سال
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معاونت دانشكده:
نام ونام خانوادگي مدیر :عبداالحد غيبي
سمت فعلي :معاون دانشكده ادبيات و علوم انساني
آخرین مدرک تحصيلي :دكتري
رشته وگرایش تحصيلي :زبان و ادبيات عرب
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1837 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه تهران
تاریخ استخدام1837 :
مرتبه علمي :استاد

سوابق اجرائي:
نام سمت

از تاريخ

به مدت

معاون دانشکده ادبیات و علوم انسانی اردیبهشت  17ادامه دارد
مدیرگروه عربی

فروردین 31

 5سال

93
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گروه زبان وادبيات فارسي
نام ونام خانوادگي مدیر :یداله نصرالهي
سمت فعلي :مدیر گروه زبان و ادبيات فارسي
آخرین مدرک تحصيلي :دكتري
رشته وگرایش تحصيلي :زبان وادبيات فارسي
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1831 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه خوارزمي
تاریخ استخدام1831 :
مرتبه علمي :دانشيار

سوابق اجرائي:
نام سمت

از تاريخ

به مدت

مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی شهریور  13ادامه دارد
اولين مدیرگروه فارسي :دكتر نورالدين مقصودي
سال پذیرش دانشجو0631 :
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گروه زبان وادبيات انگليسي
نام ونام خانوادگي مدیر :داوود اميني
سمت فعلي :مدیرگروه زبان انگليسي
آخرین مدرک تحصيلي :دكتري
رشته وگرایش تحصيلي :آموزش زبان انگليسي
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1861 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه تبریز
تاریخ استخدام1868 :
مرتبه علمي :استادیار

سوابق اجرائي:
نام سمت

از تاريخ

به مدت

مدیرگروه زبان انگلیسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

شهریور 13

ادامه دارد

مهر 10

 0سال

فروردین 18

 0سال

مهر 33

 3سال

فروردین 35

 9سال

عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد سراب
مدیر گروه زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سراب
سرپرست دانشگاه آزاد اسالمی واحد سراب

اولين مدیرگروه زبان انگليسي :دكترفرزاد سلحشور
سال پذیرش دانشجو0639 :
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گروه زبان وادبيات عربي
نام ونام خانوادگي مدیر :علي صياداني
سمت فعلي :مدیرگروه زبان و ادبيات عربي
آخرین مدرک تحصيلي :دكتري
رشته وگرایش تحصيلي :زبان وادبيات عرب
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1868 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه تهران
تاریخ استخدام1868 :
مرتبه علمي :استادیار

سوابق اجرائي:
نام سمت
مدیرگروه عربی

از تاريخ

به مدت

شهریور 11

ادامه دارد

مديران قبلي:
نام ونام خانوادگي

از تاريخ

به مدت

مهین حاجی زاده

مرداد 15

 7سال

دکتر امیر مقدم متقی اردیبهشت  0 18سال و  0ماه
دکتر عبداالحد غیبی

فروردین 31

 7سال

دکتر حمید ولیزاده

دی37

 7سال و  3ماه

امیر مقدم متقی

30

 0سال

دکتر علی قهرمانی

73

 7سال

محمدرضا اسالمی

77

 7ماه

سیدرضا موسوی

آبان77

 0سال

31

 5سال

جواد دامادی

اولين مدیرگروه عربي :جواد دامادي -سال پذیرش دانشجو0636 :

96
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اعضاي هيئت علمي دانشكده علوم پایه
تعداد مربی

تعداد استادیار

تعداد دانشیار

تعداد استاد

جمع کل

نام گروه آموزشی

گروه ریاضی

2

7

1

3

00

گروه فیزیك

2

1

3

8

02

گروه شیمی

9

7

92

92

03

گروه زیست شناسی

2

3

5

9

97

9

89

80

02

37

جمع کل
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دانشكده علوم پايه
دكتر عادل رضائي اقدم
سمت فعلي :دهمين رئيس دانشكده علوم پایه
آخرین مدرک تحصيلي :دكتري
رشته وگرایش تحصيلي :فيزیك نظري -انرژي هاي باال
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1853 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه تبریز
تاریخ استخدام1853 :
مرتبه علمي :استاد

سوابق اجرائي:
نام سمت
رئیس دانشکده علوم پایه

از تاريخ

به مدت

مهر 18

ادامه دارد

مدیر امور پژوهشی دانشگاه اردیبهشت 32

 3سال و  3ماه

مديران قبلي:
نام ونام خانوادگي

از تاريخ

به مدت

 1دکتر ناصر آقازاده

دی 10

 1ماه

 3دکتر ذوالفقار رضوانی

اسفند31

 0سال و 92ماه

رجوع به حوزه معاونت اداری ومالی

 7دکتر حسن ولی زاده

مهر31

 3ماه

رجوع به حوزه ریاست

فروردین31

7ماه

در ادامه

 5دکتر محمد جهانشاهی

بهمن33

0سال و  0ماه

رجوع به حوزه معاونت اداری ومالی

 7دکتر مسعود سیداحمدیان

مهر 35

9سال و  7ماه

رجوع به حوزه معاونت پژوهشی

 8دکتر علیرضا راستکار ابراهیم زاده

آبان71

 3سال

//

 0جعفر امجدی

مهر 75

 7سال

رجوع به حوزه معاونت آموزشی

 9محمد کریمی

آذر 70

 8سال

//

 3دکتر سید محمود شیخ االسالمی

توضيحات
رجوع به حوزه معاونت آموزشی
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ششمين رئيس دانشكده علوم پايه:
 دكتر سيدمحمود شيخ االسالميسمت فعلي :عضو هيئت علمي گروه ریاضي
آخرین مدرک تحصيلي :دكتري
رشته وگرایش تحصيلي :ریاضي
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1831:
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي:دانشگاه تبریز
سال استخدام1858 :
مرتبه علمي :استاد

سوابق اجرائي:
نام سمت
مدیر تحصیالت تکمیلی

از تاريخ
آبان33

به مدت
 3سال و 7ماه

ششمین رئیس دانشکده علوم پایه فروردین31

 7ماه

معاون دانشکده علوم پایه

اسفند 35

 99ماه

مدیرگروه ریاضی

اسفند77

 7سال
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معاونت دانشكده علوم پايه

9

 معاون پژوهشي دانشكده علوم پايهنام ونام خانوادگي رئيس :عليرضا اماني قدیم
سمت فعلي :معاون پژوهشي دانشكده علوم پایه
آخرین مدرک تحصيلي :دكتري
رشته وگرایش تحصيلي :شيمي كاربردي
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1861 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه تبریز
تاریخ استخدام1861 :
مرتبه علمي :دانشيار

سوابق اجرائي:
از تاريخ

نام سمت

به مدت

محقق سرآمد كشوري در سالهاي  66و 1111
معاون دانشکده علوم پایه

تیر 13

 5با توجه به گسترش دانشكده علوم پايه ،اين دانشكده داراي دو معاونت مي باشد.

ادامه دارد
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معاونت دانشكده علوم پايه:
 معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشكدهنام ونام خانوادگي مدیر :بهروز خيرفام
سمت فعلي :معاون آموزشي دانشكده
آخرین مدرک تحصيلي :دكترا
رشته وگرایش تحصيلي :ریاضي كاربردي (بهينه سازي)
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1836 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه تبریز
تاریخ استخدام1857 :
مرتبه علمي :استاد

سوابق اجرائي:
نام سمت

از تاريخ

به مدت

معاون دانشکده علوم پایه
مديرگروه رياضي كاربردی

آذر 13
مرداد 61

ادامه دارد
 2سال

111
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گروه رياضي محض و رياضي كاربردي
نام ونام خانوادگي مدیر :علي بجرواني
سمت فعلي :مدیرگروه ریاضي
آخرین مدرک تحصيلي :دكتري
رشته وگرایش تحصيلي :ریاضي
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1833:
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه تربيت مدرس
تاریخ استخدام1833 :
مرتبه علمي :دانشيار

سوابق اجرائي:
نام سمت

از تاريخ

به مدت

مدیر گروه ریاضی محض وکاربردی مرداد  11ادامه دارد
اولين مدیرگروه ریاضي محض :دكتر مگرديچ تومانيان
سال پذیرش دانشجو1893 :
اولين مدیرگروه ریاضي كاربردي :دكتر عليرضا غفاري حديقه
سال پذیرش دانشجو1836 :
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گروه فيزيك
نام ونام خانوادگي مدیر :كاظم جمشيدي قلعه
سمت فعلي :مدیرگروه فيزیك
آخرین مدرک تحصيلي :دكتري
رشته وگرایش تحصيلي :فيزیك اپتيك ليزر
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1831 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه شهيد بهشتي
تاریخ استخدام1831 :
مرتبه علمي :استاد

سوابق اجرائي:
نام سمت

از تاريخ

مدیرگروه فیزیك

تیر 15

به مدت
ادامه دارد

اولين مدیرگروه فيزیك :دكتر قاسم كاوه
سال پذیرش دانشجو1858:

113
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گروه شيمي
نام ونام خانوادگي مدیر :امير عباس متين
سمت فعلي :مدیرگروه شيمي
آخرین مدرک تحصيلي :دكتري
رشته وگرایش تحصيلي :شيمي تجزیه
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1833 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه اروميه
تاریخ استخدام1833 :
مرتبه علمي :دانشيار

سوابق اجرائي:
نام سمت
مدیرگروه شیمی

از تاريخ
تیر 13

به مدت
ادامه دارد

اولين مدیرگروه شيمي :محمد قلعه اسدي
سال پذیرش دانشجو1851:

114
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گروه زيست شناسي
نام ونام خانوادگي  :محمد پاژنگ
سمت فعلي :مدیرگروه زیست شناسي
آخرین مدرک تحصيلي :دكتري
رشته وگرایش تحصيلي :بيوشيمي
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1833 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه تربيت مدرس
تاریخ استخدام1836 :
مرتبه علمي :دانشيار

سوابق اجرائي:
نام سمت

از تاريخ

به مدت

مدیر گروه زیست شناسی

دی 11

ادامه دارد

اولين مدیرگروه زیست شناسي :دكتر نادرچاپارزاده
سال پذیرش دانشجو1831 :

شناسه مديران دانشگاه شهيد مدني آذربايجان
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اعضاي هيئت علمي دانشكده فني و مهندسي
تعداد مربی

تعداد استادیار

تعداد دانشیار

تعداد استاد

جمع کل

نام گروه آموزشی
گروه مهندسی عمران

2

90

8

2

95

گروه مهندسی برق

0

5

3

8

93

گروه مهندسی مکانیك

2

1

5

2

97

گروه مهندسی مواد

2

8

8

2

3

گروه مهندسی شیمی

2

5

2

2

5

0

87

97

8

53

جمع کل

116

شناسه مديران دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

دانشكده فني ومهندسي
دكتر حسين سلطاني جيقه
سمت فعلي :رئيس دانشكده فني و مهندسي
آخرین مدرک تحصيلي :دكتري
رشته وگرایش تحصيلي :مهندسي عمران با گرایش ژئوتكنيك (خاک و پي)
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1837 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه صنعتي اميركبير تهران
تاریخ استخدام1837 :
مرتبه علمي :دانشيار

سوابق اجرائي:
از تاريخ

نام سمت
رئیس دانشکده فنی و مهندسی

آذر 11

ادامه دارد

مدیر تحصیالت تکمیلی دانشگاه

مرداد 17

 0سال و نیم

تیر 15

 0سال

مدیر دفتر فنی

خرداد 18

 8ماه

مدیرگروه عمران

مهر12

 0سال

مدیر گروه مهندسی عمران

رديف

به مدت

نام ونام خانوادگي

از تاريخ

به مدت

توضيحات

1

دکتر میریوسف هاشمی

بهمن 15

 7سال

در ادامه

3

دکتر ارژنگ صادقی

اردیبهشت 18

 0سال و  1ماه

رجوع به حوزه معاونت اداری ومالی

7

دکتر عبداله کیوانی صومعه

خرداد 12

 0سال و 92ماه

رجوع به حوزه معاونت آموزشی

3

دکتر عبدالحسین فالحی

بهمن 37

 0سال و  7ماه

رجوع به حوزه معاونت اداری ومالی

5

دکتر ارژنگ صادقی

مهر 33

9سال ونیم

//

7

دکتر عبدالحسین فالحی

مرداد 38

 8سال

//

8

مرحوم دکتر قادر سلیمانی

خرداد 71

 7سال

در ادامه

0

مهندس عبدالحسین فالحی

شهریور 75

 8سال ونیم

رجوع به حوزه معاونت اداری ومالی

9

مهندس ارژنگ صادقی

79

 7سال

//
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نهمين رئيس دانشكده فني و مهندسي:
دكتر ميريوسف ها شميسمت فعلي :عضو هيات علمي گروه مهندسي مكانيك
آخرین مدرک تحصيلي :دكتري
رشته وگرایش تحصيلي :مهندسي هوا فضا گرایش آئرودیناميك
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1836 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه صنعتي اميركبير
تاریخ استخدام1861 :
مرتبه علمي :دانشيار

سوابق اجرائي:
نام سمت

از تاريخ به مدت

رئیس دانشکده فنی و مهندسی بهمن 15
مدیر گروه مهندسی مکانیك

آبان18

 7سال
 0سال

شناسه مديران دانشگاه شهيد مدني آذربايجان
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سومين رئيس دانشكده فني و مهندسي:
 مرحوم دكتر قادر سليمانيآخرین مدرک تحصيلي :دكتري
رشته وگرایش تحصيلي :مهندسي مكانيك-تبدیل انرژي
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1859:
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه تبریز
تاریخ استخدام1859 :
مرتبه علمي :استادیار
تاریخ فوت1839 :

سوابق اجرائي:
نام سمت
رئیس دانشکده فنی و مهندسی

از تاريخ

به مدت

خرداد 71

 7سال

مدیرگروه مکانیك

مهر 77

 0سال

رئیس دفتر ارتباط با صنعت

دی 73

 8سال
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معاونت دانشكده:
نام ونام خانوادگي مدیر :امين صفري
سمت فعلي :معاون دانشكده فني و مهندسي
آخرین مدرک تحصيلي :دكتري
رشته وگرایش تحصيلي :مهندسي برق
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1861 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه علم و صنعت ایران
تاریخ استخدام1861 :
مرتبه علمي :دانشيار

سوابق اجرائي:
نام سمت
معاون دانشکده فنی و مهندسی
رئیس پژوهشکده مطالعات کاربردی سیستم های قدرت

از تاريخ

به مدت

فروردین 9722

ادامه دارد

آبان 15

 7سال و نیم
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گروه مهندسي عمران
نام ونام خانوادگي مدیر :بهرام سعيدي فرزاد
سمت فعلي :مدیرگروه مهندسي عمران
آخرین مدرک تحصيلي :دكتري
رشته وگرایش تحصيلي :مهندسي آب و سازههاي هيدروليكي
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1868 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه تبریز
تاریخ استخدام1857 :
مرتبه علمي :استادیار

سوابق اجرائي:
از تاريخ

نام سمت
مدیر گروه مهندسی عمران

تیر 13

به مدت
ادامه دارد

اولين مديرگروه مهندسي عمران :دكترعبدالحسين فالحي
سال پذیرش دانشجو1858 :
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گروه مهندسي برق
نام ونام خانوادگي مدیر :جواد صالحي
سمت فعلي :مدیرگروه مهندسي برق
آخرین مدرک تحصيلي :دكتري
رشته وگرایش تحصيلي :مهندسي برق-قدرت
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1861 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه تربيت مدرس
تاریخ استخدام1861 :
مرتبه علمي :دانشيار

سوابق اجرائي:
نام سمت
مدیرگروه مهندسی برق

از تاريخ

به مدت

شهریور 13

ادامه دارد

اولين مدیرگروه مهندسي برق :دكترناصرمهدوي طباطبائي
سال پذیرش دانشجو1856 :
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گروه مهندسي مكانيك
نام ونام خانوادگي مدیر :محمدعلي صائيمي صدیق
سمت فعلي :مدیرگروه مهندسي مكانيك
آخرین مدرک تحصيلي :دكتري
رشته وگرایش تحصيلي :مهندسي مكانيك-طراحي كاربردي
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1868 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه تبریز
تاریخ استخدام1868 :
مرتبه علمي :استادیار

سوابق اجرائي:
از تاريخ

نام سمت
مدیر گروه مهندسی مکانیك

آذر 17

به مدت
ادامه دارد

اولين مدیرگروه مهندسي مكانيك :مرحوم دكترقادر سليماني
سال پذیرش دانشجو1839 :
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گروه مهندسي مواد:
نام ونام خانوادگي مدیر :مرتضي فرخي راد
سمت فعلي :مدیرگروه مهندسي مواد
آخرین مدرک تحصيلي :دكتري
رشته وگرایش تحصيلي :مهندسي مواد
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1868 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه تربيت مدرس
تاریخ استخدام1868 :
مرتبه علمي :دانشيار

سوابق اجرائي:
نام سمت

از تاريخ

به مدت

مدیرگروه مهندسی مواد

مرداد 11

ادامه دارد

اولين مدیر گروه مهندسي مواد :دكتر بهزاد اویشن
سال پذیرش دانشجو1868 :
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گروه مهندسي شيمي:
نام ونام خانوادگي مدیر :سوگند آقامحمدي
سمت فعلي :مدیرگروه مهندسي شيمي
آخرین مدرک تحصيلي :دكتري
رشته وگرایش تحصيلي :مهندسي شيمي
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1865 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه صنعتي سهند
تاریخ استخدام1863 :
مرتبه علمي :استادیار

سوابق اجرائي:
از تاريخ

نام سمت
مدیرگروه مهندسی شیمی

شهریور 11

اولين مدیر گروه :دكتر مریم حسيني
سال پذیرش دانشجو1861 :

به مدت
ادامه دارد
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اعضاي هيئت علمي دانشكده الهيات و معارف اسالمي
نام گروه آموزشی

تعداد
مربی

تعداد
استادیار

تعداد دانشیار

تعداد استاد

جمع کل

گروه ادیان وعرفان

2

0

0

2

7

گروه فلسفه وحکمت اسالمی

2

7

0

2

1

گروه حقوق

2

8

0

2

5

گروه فقه وحقوق اسالمی

9

5

2

2

3

گروه علوم قرآن وحدیث

2

8

0

2

5

گروه تاریخ و تمدن ملل اسالمی

2

8

2

2

8

گروه معارف اسالمی

8

0

2

2

5

جمع کل

7

05

3

2

87
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دانشكده الهيات ومعارف اسالمي
نام ونام خانوادگي مدیر :معروفعلي احمدوند
سمت فعلي :رئيس دانشكده الهيات و معارف اسالمي
آخرین مدرک تحصيلي :دكتري
رشته وگرایش تحصيلي :كالم (فلسفه دین)
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1835 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه قم
تاریخ استخدام1859 :
مرتبه علمي :استادیار

سوابق اجرائي:
نام سمت

از تاريخ

به مدت

رئیس دانشکده الهیات و معارف اسالمی

تیر 18

ادامه دارد

مرداد 10

 9سال

مدیر گروه فلسفه

رئیس دانشکده الهیات و معارف اسالمی اردیبهشت  0 33سال و  7ماه
مدیرگروه فلسفه

آبان 37

 1ماه

رئیس دانشکده الهیات ومعارف اسالمی

آبان 73

 7سال

مديران قبلي:
رديف نام ونام خانوادگي

از تاريخ
شهریور 12

به مدت

7

دکتر منصور ایمانپور

3

دکتر معروفعلی احمدوند اردیبهشت 0 33سال و  7ماه

توضيحات

0سال و  1ماه رجوع به حوزه معاونت آموزشی
در همین صفحه

37

 7سال

در ادامه

5

دکتررضا الهامی

 7سال

رجوع به دانشکده ادبیات

7

دکتر علی قهرمانی

شهریور32

در همین صفحه

8

معروفعلی احمدوند

آبان73

 7سال

0

حسین روحانی نژاد

78

 8سال

در ادامه

9

دکترسید یحیی یثربی

72

 0سال

//
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پنجمين رئيس دانشكده الهيات ومعارف اسالمي:
 دكتررضا الهاميسمت فعلي :عضو هيأت علمي دانشكده الهيات دانشگاه تبریز
آخرین مدرک تحصيلي :دكتري
رشته وگرایش تحصيلي :فقه ومباني حقوق اسالمي
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1831 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه تهران
تاریخ استخدام1831 :
مرتبه علمي :استادیار

سوابق اجرائي:
از تاريخ

به مدت

نام سمت
مدیرگروه فقه و حقوق اسالمی

اسفند37

 0سال

رئیس دانشکده الهیات و معارف اسالمی

اسفند38

 7سال و  0ماه

فروردین38

9سال ونیم

مهر30

9سال ونیم

اولین مدیرگروه فقه و حقوق اسالمی
معاون دانشکده الهیات و معارف اسالمی
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118

دومين رئيس دانشكده الهيات و معارف اسالمي:
 حجـه االسالم حسين روحاني نژادسمت فعلي :عضو پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمي
آخرین مدرک تحصيلي :فوق ليسانس
رشته وگرایش تحصيلي :الهيات و معارف اسالمي
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1851 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه قم
تاریخ استخدام1858 :

سوابق اجرائي:
از تاريخ

به مدت

نام سمت
عضو گروه اخالق و عرفان پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

77

ادامه دارد

معاون آموزشی دانشگاه قم

73

 3ماه

ریاست دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

78

 8سال

مدیر کل دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

70

 9سال

119

شناسه مديران دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

اولين رئيس دانشكده الهيات ومعارف اسالمي:
 دكترسيد يحيي يثربيسمت فعلي :استاد بازنشسته دانشگاه عالمه طباطبایي تهران
آخرین مدرک تحصيلي :دكتري
رشته وگرایش تحصيلي :فلسفه اسالمي
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1873 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه تهران
تاریخ استخدام1871 :
مرتبه علمي :استاد نمونه

سوابق اجرائي:
نام سمت

از تاريخ به مدت

ریاست پژوهشکده حکمت و دینپژوهی تهران

73

 7سال

ریاست دانشگاه کردستان

78

 8سال

ریاست دانشکده الهیات ومعارف اسالمی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

72

 0سال

مدیرگروه فلسفة دانشگاه تبریز

72

 0سال

مدیرگروه فلسفه دانشگاه تبریز

37

 7سال

شناسه مديران دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

121

3معاونت دانشكده:
 معاون پژوهشي و تحصيالت تكميلي دانشكدهنام ونام خانوادگي مدیر :سيداحمد حسيني
سمت فعلي :معاون دانشكده الهيات و معارف اسالمي
آخرین مدرک تحصيلي :دكتري
رشته وگرایش تحصيلي :فلسفه مشاء
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1861 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه تربيت مدرس تهران
تاریخ استخدام1861 :
مرتبه علمي :دانشيار

سوابق اجرائي:
نام سمت

از تاريخ

به مدت

معاون پژوهشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده خرداد  9722ادامه دارد
معاون دانشکده الهیات و معارف اسالمی

تیر 18

ادامه دارد

6با توجه به گسترش دانشكده الهيات و معارف اسالمي ،اين دانشكده از خرداد  7499داراي دو معاونت مي باشد.
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 معاون آموزشي و فرهنگي دانشكده:نام ونام خانوادگي مدیر :دكتر سيف اله احدي
سمت فعلي :مدیرگروه فقه وحقوق اسالمي و معاون آموزشي-فرهنگي دانشكده
آخرین مدرک تحصيلي :دكتري
رشته وگرایش تحصيلي :فقه و مباني حقوق اسالمي
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1867 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه فردوسي مشهد
تاریخ استخدام1865 :
مرتبه علمي :استادیار

سوابق اجرائي:
نام سمت

از تاريخ

به مدت

معاون آموزشی-فرهنگی دانشکده الهیات خرداد  9722ادامه دارد
مدیرگروه فقه و حقوق اسالمی

شهریور 11

ادامه دارد
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شناسه مديران دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

گروه فلسفه وحكمت اسالمي:
نام ونام خانوادگي مدیر :كامران قيوم زاده جویناني
سمت فعلي :مدیرگروه فلسفه وحكمت اسالمي
آخرین مدرک تحصيلي :دكتري
رشته وگرایش تحصيلي :فلسفه
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1833 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه تربيت مدرس
تاریخ استخدام1833 :
مرتبه علمي :استادیار

سوابق اجرائي:
نام سمت

از تاريخ

به مدت

مدیرگروه فلسفه و حکمت اسالمی

تیر 11

ادامه دارد

اولين مدیرگروه فلسفه :محمد ناجي
سال پذیرش دانشجو1896 :
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شناسه مديران دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

گروه علوم قرآن وحديث:
نام ونام خانوادگي مدیر :سيفعلي زاهدي فر
سمت فعلي :مدیر گروه علوم قرآن وحدیث
آخرین مدرک تحصيلي :دكتري
رشته وگرایش تحصيلي :علوم قرآن وحدیث
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1836 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه قم
تاریخ استخدام:
مرتبه علمي :استادیار

سوابق اجرائي:
نام سمت
مدیر گروه علوم قرآن و حدیث

از تاريخ

به مدت

دی 11

ادامه دارد

اولين مدیرگروه :دكتر رضيه السادات سجادي
سال پذیرش دانشجو1858:

124
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گروه اديان وعرفان:
نام ونام خانوادگي مدیر :سجاد دهقان زاده
سمت فعلي :مدیرگروه ادیان و عرفان
آخرین مدرک تحصيلي :دكتري
رشته وگرایش تحصيلي :ادیان وعرفان
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1861 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه تهران
تاریخ استخدام1861 :
مرتبه علمي :دانشيار

سوابق اجرائي:
از تاريخ

به مدت

نام سمت
مدیرگروه ادیان و عرفان

شهریور 13

ادامه دارد

مدیرگروه ادیان و عرفان

مرداد 10

 0سال

مديران قبلي:
نام ونام خانوادگي

دکتر سعید گراوند

از تاريخ

به مدت

تیر 17

 7سال

دکتر سجاد دهقان زاده

مرداد 10

 0سال

دکتر محمد مشهدی نوش آبادی

مرداد12

 0سال

دکتر مظاهر احمد توبی

خرداد 35

 5سال

سعید گراوند

38

0سال

قربان علمی

75

7سال

اولين مدیرگروه :دكتر قربان علمي
سال پذیرش دانشجو1859:

125

شناسه مديران دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

گروه فقه وحقوق اسالمي:
نام ونام خانوادگي مدیر :دكتر سيف اله احدي
سمت فعلي :مدیرگروه فقه وحقوق اسالمي
آخرین مدرک تحصيلي :دكتري
رشته وگرایش تحصيلي :فقه و مباني حقوق اسالمي
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1867 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه فردوسي مشهد
تاریخ استخدام1865 :
مرتبه علمي :استادیار

سوابق اجرائي:
نام سمت

به مدت

از تاريخ

معاون آموزشی-فرهنگی دانشکده الهیات خرداد  9722ادامه دارد
مدیرگروه فقه و حقوق اسالمی

شهریور 11

ادامه دارد

مديران قبلي:
نام ونام خانوادگي

از تاريخ

دکتر رضا دهقان نژاد

شهریور 15

 7سال

دکتر حجت سلیمی ترکمانی

مرداد 18

 0سال

دکتر مرتضی حاجی پور

اسفند 33

 7سال و  7ماه

دکتر حسین ایمانی

اسفند33

 0سال

دکتر رضا الهامی

اسفند37

 0سال

دکتر محمد امین فرد

آذر 37

 7ماه

فروردین38

9سال ونیم

دکتر رضا الهامی

به مدت

اولين مدیرگروه فقه وحقوق اسالمي :دكتر رضا الهامي
سال پذیرش دانشجو1838:
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شناسه مديران دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

گروه حقوق:
نام ونام خانوادگي مدیر :اصغر زیرک باروقي
سمت فعلي :مدیرگروه حقوق
آخرین مدرک تحصيلي :دكتري
رشته وگرایش تحصيلي :حقوق خصوصي
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1861 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه خوارزمي تهران
تاریخ استخدام1861 :
مرتبه علمي :استادیار

سوابق اجرائي:
نام سمت

از تاريخ

به مدت

مدیر گروه حقوق

آبان 17

ادامه دارد

اولين مدیرگروه حقوق :دكترحجت سليمي تركماني
سال پذیرش دانشجو1861 :

127

شناسه مديران دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

گروه تاريخ فرهنگ و تمدن ملل اسالمي
نام ونام خانوادگي مدیر :محمد رضائي
سمت فعلي :مدیرگروه تاریخ وتمدن ملل اسالمي
آخرین مدرک تحصيلي :دكتري
رشته وگرایش تحصيلي :تاریخ ایران بعد از اسالم
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1861 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه تبریز
تاریخ استخدام1861 :
مرتبه علمي :استادیار

سوابق اجرائي:
نام سمت

از تاريخ

به مدت

مدیرگروه تاریخ و تمدن ملل اسالمی بهمن  17ادامه دارد
اولين مدیرگروه تاریخ وتمدن ملل اسالمي :سيدمحسن سيدي
سال پذیرش دانشجو1839 :

128

شناسه مديران دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

گروه معارف اسالمي:
نام ونام خانوادگي مدیر :حبيب اله كاظم خاني
سمت فعلي :مدیرگروه معارف اسالمي
آخرین مدرک تحصيلي :دكتري
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1869 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه تبریز
تاریخ استخدام1839 :
مرتبه علمي :استادیار

سوابق اجرائي:
نام سمت

از تاريخ

به مدت

مدیرگروه معارف اسالمی دانشگاه

اسفند 11

ادامه دارد

فروردین 31

 7ماه

رئیس گروه نظارت و ارزیابی

اولين مدیرگروه معارف اسالمي :حاج آقا حيدر باقري اصل
سال تشكيل گروه1851 :

129

شناسه مديران دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

اعضاي هيئت علمي دانشكده فناوري اطالعات
نام گروه آموزشی

تعداد مربی

تعداد استادیار

تعداد دانشیار

تعداد استاد

گروه فناوری اطالعات

9

8

2

2

گروه مهندسی کامپیوتر

2

0

8

2

جمع کل

1

131

شناسه مديران دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

دانشكده فناوري اطالعات ومهندسي كامپيوتر
دكتر مهدي هاشم زاده
سمت فعلي :رئيس دانشكده فناوري اطالعات ومهندسي كامپيوتر
آخرین مدرک تحصيلي :دكتري
رشته وگرایش تحصيلي :علوم كامپيوتر
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1861 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه زیجيانگ چين
تاریخ استخدام1861 :
مرتبه علمي :دانشيار

سوابق اجرائي:
نام سمت

از تاريخ

به مدت

ریاست دانشکده IT

اسفند 17

ادامه دارد

مديران قبلي:
رديف

توضيحات

نام ونام خانوادگي

از تاريخ

به مدت

8

دکتر شهرام حسین زاده

خرداد 12

 7سال و  1ماه

در ادامه

0

دکتر علی عجمی

آذر 33

 8سال ونیم

رجوع به حوزه معاونت پژوهشی

9

دکتر فرضعلی ایزدی

آبان38

 8سال

در ادامه

شناسه مديران دانشگاه شهيد مدني آذربايجان
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سومين رئيس دانشكده فناوري اطالعات ومهندسي كامپيوتر:
 دكتر شهرام حسين زادهسمت فعلي :عضو هيئت علمي گروه مهندسي برق
آخرین مدرک تحصيلي :دكتري
رشته وگرایش تحصيلي :مهندسي برق -مخابرات
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1837 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه علم و صنعت ایران
تاریخ استخدام1837 :
مرتبه علمي :دانشيار

سوابق اجرائي:
نام سمت
ریاست دانشکده فناوری اطالعات
مدیرگروه مهندسی برق

از تاريخ

به مدت

خرداد12

 7سال و  3ماه

33

0سال

شناسه مديران دانشگاه شهيد مدني آذربايجان
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اولين رئيس دانشكده فناوري اطالعات ومهندسي كامپيوتر:
 دكترفرضعلي ايزديسمت فعلي :عضو هيئت علمي گروه ریاضي دانشگاه اروميه
آخرین مدرک تحصيلي :دكتري
رشته وگرایش تحصيلي :ریاضي محض
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1831 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه تورنتو كانادا
تاریخ استخدام1896 :
مرتبه علمي :دانشيار

سوابق اجرائي:
نام سمت

از تاريخ به مدت

ریاست دانشکده فناوری اطالعات

آبان38

 8سال

مدیر امور پژوهشی دانشگاه

تیر78

 7ماه

79

 0سال

معاون دانشکده علوم پایه

شناسه مديران دانشگاه شهيد مدني آذربايجان
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معاونت دانشكده:
نام ونام خانوادگي :عليرضا روحي
سمت فعلي :مع اون دانشكده فناوري اطالعات و ارتباطات و مهندسي كامپيوتر
آخرین مدرک تحصيلي :دكتري
رشته وگرایش تحصيلي :مهندسي كامپيوتر – نرم افزار
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1869 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه اصفهان
تاریخ استخدام1869:
مرتبه علمي :استادیار

سوابق اجرائي:
از تاريخ

به مدت

نام سمت
معاون دانشکده فناوری اطالعات و ارتباطات و مهندسی کامپیوتر

خرداد 9722

ادامه دارد

مدیرگروه فناوری اطالعات و ارتباطات

فروردین 13

 0سال

134
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گروه فناوري اطالعات و ارتباطات (:)IT
نام ونام خانوادگي مدیر :حسين عباسي مهر
سمت فعلي :مدیرگروه فناوري اطالعات و ارتباطات و مهندسي كامپيوتر
آخرین مدرک تحصيلي :دكتري
رشته وگرایش تحصيلي :مهندسي فناوري اطالعات IT
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1867 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدین طوسي
تاریخ استخدام1869:
مرتبه علمي :استادیار

سوابق اجرائي:
نام سمت
مدیرگروه فناوری اطالعات و ارتباطات

از تاريخ

به مدت

خرداد 9722

ادامه دارد

اولين مدیرگروه :مهندس جعفر رزم آرا
سال پذیرش دانشجو1831:
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اعضاي هيئت علمي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي
تعداد مربی

تعداد استادیار

تعداد دانشیار

تعداد استاد

جمع کل

نام گروه آموزشی
گروه مطالعات خانواده

9

0

9

2

7

گروه روانشناسی

2

0

3

9

99

گروه علوم ورزشی

2

5

7

2

1

گروهعلم اطالعات ودانش شناسی

2

5

2

2

5

گروه علوم تربیتی

2

8

1

9

98

جمع کل

9

97

00

0

70
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دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي
دكتر عزت اله احمدي
سمت فعلي :چهارمين دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي
آخرین مدرک تحصيلي :دكتري
رشته وگرایش تحصيلي :روانشناسي
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1861 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه تبریز
تاریخ استخدام1856 :
مرتبه علمي :دانشيار

سوابق اجرائي:
از تاريخ

به مدت

نام سمت
رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

دی 11

ادامه دارد

مشاور رئیس و مدیر حراست دانشگاه

آبان 18

 3سال

معاون دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

دی 19

 9سال و  92ماه

35

 0سال

مدیر گروه روانشناسی

مديران قبلي:
از تاريخ

به مدت

توضيحات

7

دکتر رامین حبیبی

شهریور 13

 8سال و  8ماه

رجوع به حوزه معاونت فرهنگی

8

دکتر بهلول قربانیان

اردیبهشت 18

 8سال و  5ماه

رجوع به حوزه دانشجوئی

0

دکتر تقی زوار

مهر 37

 5سال و  3ماه

//

9

دکتر فخرالسادات قریشی راد

تیر 30

 5سال

در ادامه

رديف

نام ونام خانوادگي
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اولين رئيس دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي:
 دكتر فخرالسادات قريشي رادسمت فعلي :مشاور رئيس دانشگاه در امور بانوان
آخرین مدرک تحصيلي :دكتري
رشته وگرایش تحصيلي :روانشناسي
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1831 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه پل والري فرانسه
تاریخ استخدام1893 :
مرتبه علمي :استاد

سوابق اجرائي:
از تاريخ

به مدت

نام سمت
مدیر گروه روانشناسی

دی 15

 0سال

مشاور رئیس دانشگاه در امور بانوان و خانواده

مرداد 18

ادامه دارد

مدیرگروه مطالعات خانواده

خرداد12

 0سال و  3ماه

شهریور 37

 8سال و  7ماه

تیر 30

 5سال

مدیرگروه امور تربیتی و مشاوره

اردیبهشت30

 5سال

مدیرگروه امور تربیتی و مشاوره

مهر 33

 5سال

اولین رئیس مرکز مشاوره دانشجوئی

مهر 33

 5سال

رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه

تیر 33

 7سال

مدیرگروه روانشناسی
اولین رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
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معاونت دانشكده:
نام ونام خانوادگي مدیر :رحيم شهبازي
سمت فعلي :معاون دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي
آخرین مدرک تحصيلي :دكتري
رشته وگرایش تحصيلي :علوم كتابداري و اطالع رساني
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1861:
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه تهران
تاریخ استخدام1831 :
مرتبه علمي :استادیار

سوابق اجرائي:
نام سمت

از تاریخ

به مدت

معاون دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی اسفند  13ادامه دارد
دی 15

 0سال

مدیرگروه علم اطالعات و دانش شناسی
مدیرگروه کتابداری

33

 7سال

رئیس کتابخانه مرکزی

39

 3سال
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گروه روانشناسي:
نام ونام خانوادگي مدیر :حسن بافنده
سمت فعلي :مدیرگروه روان شناسي
آخرین مدرک تحصيلي :دكتري
رشته وگرایش تحصيلي :علوم اعصاب شناختي (مغز وشناخت)
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1861 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه تبریز
تاریخ استخدام1861 :
مرتبه علمي :دانشيار

سوابق اجرائي:
نام سمت

از تاريخ

به مدت

مدیرگروه روانشناسی

دی 17

ادامه دارد

مدیر امور فرهنگی و فوق برنامه

آبان 17

 8سال و  0ماه

مدیرگروه روانشناسی

آبان 19

 0سال و  8ماه

اولين مدیرگروه روانشناسي :دكتر فخرالسادات قريشي
سال پذیرش دانشجو1831:
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گروه علوم تربيتي:
نام ونام خانوادگي مدیر :ابوالفضل قاسم زاده
سمت فعلي :مدیرگروه علوم تربيتي
آخرین مدرک تحصيلي :دكتري
رشته وگرایش تحصيلي :مدیریت آموزشي
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1861 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه اروميه
تاریخ استخدام1861 :
مرتبه علمي :دانشيار

سوابق اجرائي:
نام سمت

از تاريخ

به مدت

مدیرگروه علوم تربیتی فروردین  9722ادامه دارد
اولين مدیرگروه علوم تربيتي :دكتر فخرالسادات قريشي
سال پذیرش دانشجو1833 :
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گروه علوم ورزشي:
نام ونام خانوادگي :محسن شيرمحمدزاده
سمت فعلي:مدیرگروه علوم ورزشي
آخرین مدرک تحصيلي :دكتري
رشته وگرایش تحصيلي :مدیریت و برنامه ریزي تربيت بدني
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1861 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه اروميه
تاریخ استخدام:
مرتبه علمي :استادیار

سوابق اجرائي:
نام سمت
مدیرگروه علوم ورزشی
مدیر تربیت بدنی دانشگاه
مدیرگروه علوم ورزشی
مدیر تربیت بدنی دانشگاه

از تاريخ

به مدت

بهمن 11

ادامه دارد

اردیبهشت12

9سال و  0ماه

35

 7سال

اسفند 73

 7سال و  1ماه

اولين مديرگروه علوم ورزشي :بهلول قربانيان
سال پذیرش دانشجو1838:

142

شناسه مديران دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

گروه مطالعات خانواده:
نام ونام خانوادگي مدیر :پروانه عالئي
سمت فعلي :مدیرگروه مطالعات خانواده
آخرین مدرک تحصيلي :دكتري
رشته وگرایش تحصيلي :روانشناسي تربيتي
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1861 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه تبریز

تاریخ استخدام1861 :
مرتبه علمي :استادیار

سوابق اجرائي:
نام سمت

از تاريخ

به مدت

مدیرگروه مطالعات خانواده بهمن  17ادامه دارد
اولين مدیر گروه مطالعات خانواده :دكتر حسن یعقوبي
سال پذیرش دانشجو1859 :
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علم اطالعات و دانش شناسي:
نام ونام خانوادگي مدیر :عزیز هدایتي خوشمهر
سمت فعلي :مدیرگروه علم اطالعات و دانش شناسي
آخرین مدرک تحصيلي :دكتري
رشته وگرایش تحصيلي :مدیریت اطالعات و اسناد
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1861:
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه آنكارا -تركيه
تاریخ استخدام1861 :
مرتبه علمي :استادیار

سوابق اجرائي:
نام سمت

از تاريخ

به مدت

مدیرگروه علم اطالعات و دانش شناسی

دی 17

ادامه دارد

مدیر امور دانشجوئی

دی 15

 3ماه

مدیرگروه علم اطالعات و دانش شناسی

تیر 18

 0سال و  3ماه

اولين مديرگروه كتابداري :رحيم شهبازي
سال پذیرش دانشجو0616 :
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اعضاي هيئت علمي دانشكده كشاورزي
تعداد
مربی

تعداد
استادیار

تعداد
دانشیار

تعداد
استاد

جمع کل

گروه گیاهپزشکی

2

5

3

2

99

گروه بیوتکنولوژی

2

0

8

2

5

گروه زراعت واصالح نباتات

2

7

0

2

3

جمع کل

2

99

99

2

00

نام گروه آموزشی
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 دانشكده كشاورزي
دكتر محمد احمدآبادي
سمت فعلي :رئيس دانشكده كشاورزي
آخرین مدرک تحصيلي :دكتري
رشته وگرایش تحصيلي :مهندسي كشاورزي-بيولوژي سلولي مولكولي
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1839 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :انيستيتوي ماكس-پالنك و دانشگاه پوتسدام آلمان
تاریخ استخدام1839 :
مرتبه علمي :دانشيار

سوابق اجرائي:
از تاريخ

نام سمت

به مدت

رئیس دانشکده کشاورزی

آذر 13

ادامه دارد

معاون دانشجوئی دانشگاه

مهر 15

 0سال و  0ماه

معاون دانشجوئی دانشگاه

آذر 18

 3ماه

اولین رئیس دانشکده کشاورزی

دی12

 0سال و  7ماه

مدیر امور آموزشی دانشگاه
مدیرگروه کشاورزی

خرداد 9 12سال و  3ماه
37

 8سال

مديران قبلي:
رديف
1
2
1

نام ونام خانوادگي
دكتر حميد محمدی
دكتر ناصر عيوضيان كاری
دكتر محمد احمدآبادی

از تاريخ
شهريور 62
تير 61
دی 63

توضيحات

به مدت
 2سال و  1ماه
 12ماه

در ادامه

 2سال و  6ماه

در همين صفحه

رجوع به حوزه پژوهش
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دومين رئيس دانشكده كشاورزي:
 دكتر ناصر عيوضيان كاريسمت فعلي :عضو هيات علمي گروه گياهپزشكي
آخرین مدرک تحصيلي :دكتري
رشته وگرایش تحصيلي :حشره شناسي كشاورزي-پاتولوژي حشرات
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1835 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه تبریز
تاریخ استخدام1835 :
مرتبه علمي :دانشيار

سوابق اجرائي:
از تاريخ

به مدت

نام سمت
مدیر گروه گیاهپزشکی

مهر 17

 0سال

رئیس دانشکده کشاورزی

تیر 18

 97ماه

37

 0سال

مدیرگروه کشاورزی
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معاونت دانشكده
نام ونام خانوادگي مدیر :شالله مصلحي
سمت فعلي :معاون دانشكده كشاورزي
آخرین مدرک تحصيلي :دكتري
رشته وگرایش تحصيلي :بيماري شناسي گياهي
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1861 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه تبریز
تاریخ استخدام1867 :
مرتبه علمي :استادیار

سوابق اجرائي:
نام سمت

از تاریخ به مدت

معاون دانشکده کشاورزی آذر  13ادامه دارد
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گروه گياهپزشكي
نام ونام خانوادگي مدیر :وحيد فالح زاده ممقاني
سمت فعلي :مدیر گروه گياهپزشكي
آخرین مدرک تحصيلي :دكتري
رشته وگرایش تحصيلي :بيماري شناسي گياهي
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1868 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه تهران
تاریخ استخدام1868 :
مرتبه علمي :دانشيار

سوابق اجرائي:
از تاريخ

به مدت

نام سمت
مدیر گروه گیاهپزشکی

مهر 11

ادامه دارد

معاون دانشکده کشاورزی

تیر 17

 9سال

اولين مديرگروه گياه پزشكي:دكتراكبرشيرزاد
سال پذيرش دانشجو0616 :

سال ايجاد گروه0611 :
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گروه بيوتكنولوژي
نام ونام خانوادگي مدیر :عليرضا تاري نژاد
سمت فعلي :مدیرگروه بيوتكنولوژي
آخرین مدرک تحصيلي :دكتري
رشته وگرایش تحصيلي :ژنتيك-بيومتري
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1839 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه تبریز
تاریخ استخدام1839 :
مرتبه علمي :دانشيار

سوابق اجرائي:
نام سمت

از تاريخ

به مدت

ادامه دارد
آبان 13
مدیرگروه بیوتکنولوژی
 2سال و  6ماه
مهر62
معاون دانشكده كشاورزی
 1سال
شهريور 61
مدير گروه بيوتكنولوژی
رئيس گروه استعدادهای درخشان آبان  1 66سال و  6ماه

اولين مديرگروه بيوتكنولوژي:دكترمقصود پژوهنده
سال پذيرش دانشجو0611 :

سال ايجاد گروه0691 :
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گروه زراعت و اصالح نباتات
نام ونام خانوادگي مدیر :اميررضا صادقي بختوري
سمت فعلي :مدیرگروه زراعت و اصالح نباتات
آخرین مدرک تحصيلي :دكتري
رشته وگرایش تحصيلي :زراعت-گياهان داروئي
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1836 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه آنكارا
تاریخ استخدام1861 :
مرتبه علمي :دانشيار

سوابق اجرائي:
از تاريخ

به مدت

نام سمت
مدیرگروه زراعت واصالح نباتات

شهریور 13

ادامه دارد

مشاور رئیس و مسئول گروه های کشاورزی و طب سنتی
جهاد دانشگاهی استان آ.ش

بهمن 15

 0سال

استاد راهنمای انجمن علمی بین رشته ای کارآفرین

15

 9سال

استاد راهنمای انجمن علمی محیط زیست

17

 9سال

مسئول بسیج اساتید دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

17

 5سال

دبیر هم اندیشی اساتید و نخبگان دانشگاه

18

 0سال

استاد راهنمای انجمن علمی گیاهان دارویی

10

 0سال

جانشین بسیج اساتید دانشگاه

19

 8سال

اولين مديرگروه زراعت :دكتركامبيز عزيزپور
سال پذيرش دانشجو0691:
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پرديس تبريز
مهندس مهدي رشيدي
سمت فعلي :مدیر امور پردیس تبریز
آخرین مدرک تحصيلي:

فوق ليسانس (در شرف دفاع از رساله دكتري)

رشته وگرایش تحصيلي :مهندسي برق
سال اخذ آخرین مدرک تحصيلي1835 :
محل اخذ آخرین مدرک تحصيلي :دانشگاه علم وصنعت تهران
تاریخ استخدام1831 :

سوابق اجرائي:
از تاريخ

به مدت

نام سمت
مدیر امور پردیس تبریز

شهریور 11

ادامه دارد

مشاور رئیس دانشگاه در امور فنی

شهریور 11

ادامه دارد

آذر 13

ادامه دارد

مدیر امور فنی

شهریور 18

 3سال

مدیر امور فنی

مرداد 33

 8سال و  3ماه

دبیر عمرانی دبیرخانه دانشگاه های منطقه 8

رؤساي قبلي:
از تاريخ

به مدت

نام و نام خانوادگي
دکتر بهزاد سلطانی

شهریور 18

 7سال

دکتر محمد کریمی

آذر 10

 1ماه

اردیبهشت 19

 9سال و  7ماه

دکتر موسی محمدپورفرد

شناسه مديران دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

152
مرقد شهيد گمنام

و این راه اداهم دارد ...

