
ردی
مدرك   نام  نام خانوادگی  گروه آموزشی ف

 تاریخ استخدام  رشته تحصیلی  تحصیلی
زمان تمدید 
 پیمان

 ماه روز

 ابراهیم  حیدري سمیرمی ماده چگال 1

دکتراي 
 1 19 1386/01/19 فیزیک تخصصی

2 
 مخابرات

 حمید  شاهرخ شهرکی

دکتري 
 1 22 1391/01/22 مخابرات سیستم تخصصی

3 

ذرات بنیادي ونظره 
 سروش زمانی مقدم میدان

دکتراي 
 1 28 1390/01/28 فیزیک تخصصی

 عبدالرسول  حقیر ابراهیم آبادي پژوهشکده اسانس 4

دکتراي 
 2 1 1386/02/01 شیمی دارویی تخصصی

 سعید امینی مکانیک ساخت وتولید 5

دکتراي 
 2 1 1389/02/01 مکانیک تخصصی

 روح اله فرقدان ماده چگال 6

دکتراي 
 2 11 1391/02/11 فیزیک حالت جامد تخصصی

 محسن کوشافر علوم اجتماعی 7

دکتراي 
 تخصصی

جامعه شناسی 
 2 12 1391/02/12 سیاسی

 مهدي اخترکاوان معماري 8

دکتراي 
 2 24 1390/02/24 معماري تخصصی

 ریاضی محض 9

تبارفیروز فتح 
 جانی

غالمحسی
 ن

دکتراي 
 2 26 1389/02/26 جبر تخصصی

 رسول کاظمی ریاضی محض 10

دانشجوي 
 4 1 1392/04/01 ریاضی محض دکتري

 سلمان نقره کار معماري 11

دکتراي 
 4 10 1389/04/10 مهندسی  معماري تخصصی

 مریم جالیی پیکانی زبان عربی 12

دکتري 
 4 15 1392/04/15 زبان وادبیات عرب تخصصی

 حسینعلی رفیعی پور بیو تکنولوژي 13

دکتري 
 5 1 1390/05/01 بیو فیزیک تخصصی

 سید علی حسینی تفرشی بیو تکنولوژي 14

دکتري 
 5 29 1390/05/29 فیزیو لوژي گیاهی تخصصی

15 
 

 5 31 1392/05/31 علوم کامپیوتر کارشناسی ارشد لیال قنبري علوم کامپیوتر

 عباس سعادتمندي کاربردي ریاضی  16

دکتراي 
 6 5 1384/06/05 ریاضی تخصصی

 مریم  اخباري پژوهشکده اسانس 17

دکتراي 
 6 15 1388/06/15 شیمی آلی تخصصی

18 
 
 6 15 1392/06/15 فرش فوق دیپلم فتحعلی قشقائی فر فرش

 حسن استاد حسین عمران 19

دکتراي 
 6 15 1389/06/15 مهندسی عمران تخصصی

20 
 

 تاریخ تمدید قرارداد پیمانی اعضاء هیأت علمی
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ردی
مدرك   نام  نام خانوادگی  گروه آموزشی ف

 تاریخ استخدام  رشته تحصیلی  تحصیلی
زمان تمدید 
 پیمان

 ماه روز

 ستار صادقی علوم اجتماعی 21

دکتري 
 6 15 1390/06/15 جامعه شناسی تخصصی

 حسین  ابراهیم پور کومله  مهندسی کامپیوتر 22

دکتراي 
 6 15 1376/06/15 ماشینی کامپیوترهوش تخصصی

 مرتضی اصغري مهندسی شیمی 23

دکتراي 
 6 15 1387/06/15 مهندسی شیمی تخصصی

24 
 قدرت

 ابوالفضل حلوائی نیاسر

دکتراي 
 6 15 1387/06/15 برق   قدرت تخصصی

25 

علوم مرتع 
 رضا  دهقانی بیدگلی وآبخیزداري

دانشجوي 
 6 15 1391/06/15 علوم مرتع دکترا

26 
 قدرت

 حمید رضا  محمدي

دکتراي 
 6 15 1388/06/15 برق  قدرت تخصصی

 مجتبی بهرامیان  ریاضی محض  27

دکتراي 
 6 15 1389/06/15 )نظریه اعداد(جبر  تخصصی

 مجید صدوقی  روانشناسی 28

دکتراي 
 6 18 1388/06/18 روانشناسی تخصصی

 مهدي محمدي مهر مکانیک جامدات 29

دکتراي 
 6 21 1389/06/21 کاربرديطراحی  تخصصی

 حمید رضا تبریزي دوز ریاضی کاربردي  30

دکتراي 
 6 21 06/21./1388 ریاضی  کاربردي تخصصی

 حسین تحقیقی  عمران 31

دکتراي 
 6 23 1387/06/23 عمران زلزله تخصصی

 اسداله بابایی فرد علوم اجتماعی 32

دکتراي 
 6 24 1388/06/24 جامعه شناسی تخصصی

33 

 
 6 25 1391/06/25 کالم اسالمی حوزوي4سطح  عباس خادمیان معارف اسالمی

 قدرتیان کاشان  مدیریت    34

سید 
 عبدالجبار

دکتراي 
 6 26 1390/06/26 مدیریت بازرگانی تخصصی

 مهدي غضنفري مجرد فیزیک هسته اي 35

دکتري 
 6 26 1390/06/26 فیزیک پالسما تخصصی

 محمد رضا  حاتمیان معماري 36

کارشناسی 
 6 27 1389/06/27 مهندسی معماري ارشد

37 

مکانیک حرارت 
 احمد رضا  رحمتی وسیاالت

دکتراي 
 6 28 1389/06/28 تبدیل انرژي تخصصی

 حسن عزیزي اشکهرانی فرش 38

کارشناسی 
 7 1 1383/07/01 نقاشی ارشد

 محسن اشجاري نانو مواد 39

دکتري 
 7 1 1391/07/01 مهندسی پلیمر تخصصی

 محمد نظیفی فرد  انرژي    40

دکتري 
 7 1 1392/07/01 مهندسی هسته اي  تخصصی
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مدرك   نام  نام خانوادگی  گروه آموزشی ردیف
 تاریخ استخدام  رشته تحصیلی  تحصیلی

زمان تمدید 
 پیمان

 ماه روز

 نفیسه شریفی نانو فیزیک 41

دانشجوي 
 7 1 1392/07/01 نانو فیزیک دکتري

 احمد دانایی نیا معماري 42

کارشناسی 
 7 1 1386/07/01 مرمت واحیا ارشد

 ابوالفضل عرب بیگی صنایع دستی 43

کارشناسی 
 7 1 1391/07/01 پژوهش هنر ارشد

 رضا  نوري شادمهانی باستان شناسی 44

دکتري 
 7 1 1390/07/01 باستان شناسی تخصصی

 لیال مرادي آلی 45

دکتراي 
 7 1 1388/07/01 بیوشیمی تخصصی

 محمد قنبري  آلی 46

دکتري 
 7 1 1392/07/01 شیمی آلی تخصصی

 زهرا توانگر شیمی فیزیک 47

دکتراي 
 7 1 1388/07/01 شیمی فیزیک تخصصی

 مهدي شبانی نوش آبادي شیمی تجزیه 48

دکتراي 
 7 1 1388/07/01 شیمی تجزیه تخصصی

 عادل  رئیسی وانانی شیمی فیزیک 49

دکتراي 
 7 1 1388/07/01 شیمی فیزیک تخصصی

 زهره زهرائی بیو تکنولوژي 50

دکتراي 
 تخصصی

زیست سلولی 
 7 1 1387/07/01 وملکولی

 زهرا رضوانی بیوتکنولوژي 51

دکتري 
 7 1 1391/07/01 ژنتیک ملکولی تخصصی

 روح اله  نخعی سیستانی بیوتکنولوژي 52

دانشجوي 
 7 1 1392/07/01 ژنتیک ملکولی دکتري

 حسین قربانپور آرانی زبان فارسی 53

دکتراي 
 7 1 1385/07/01 زبان وادبیات فارسی تخصصی

 علی  نجفی ایوکی زبان عربی 54

دکتراي 
 7 1 1386/07/01 زبان وادبیات عرب تخصصی

 روح اله صیادي نژاد زبان عربی 55

دکتراي 
 7 1 1386/07/01 زبان وادبیات عرب تخصصی

 جعفر یزدیان جعفري حقوق 56

دکتراي 
 7 1 1386/07/01 حقوق تخصصی

 اطهري اصفهانی علوم تربیتی 57

زینب 
 السادات

دانشجوي 
 7 1 1392/07/01 برنامه ریزي درسی دکتري

 نرگس نیک خواه علوم اجتماعی 58

دکتراي 
 7 1 1389/07/01 جامعه شناسی تخصصی

 محمد گنجی علوم اجتماعی 59

دکتراي 
 7 1 1387/07/01 علوم اجتماعی تخصصی

60 

 
 7 1 1392/07/01 مدیریت ورزشی دکتري تخصصی امیر قنبرپور نصرتی تربیت بدنی 
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مدرك   نام  نام خانوادگی  گروه آموزشی ردیف
 تاریخ استخدام  رشته تحصیلی  تحصیلی

زمان تمدید 
 پیمان

 ماه روز

 یونس غالمی مدیریت 61

دکتري 
 7 1 1392/07/01 طبیعیجغرافیاي  تخصصی

 احمد رضا  قاسمی خوزانی مکانیک جامدات 62

دکتراي 
 7 1 1386/07/01 مکانیک طراحی کاربردي تخصصی

 محمد حیدري رارانی  مکانیک جامدات 63

دکتراي 
 7 1 1391/07/01 مکانیک تخصصی

64 

مکانیک حرارت 
 7 1 1392/07/01 تبدیل انرژي دانشجوي دکترا رضا مداحیان وسیاالت

 رضا گل حسینی مهندسی شیمی 65

دکتري 
 7 1 1391/07/01 مهندسی شیمی تخصصی

66 
 کنترل

 سید حسین اجتهد

کارشناسی 
 7 1 1384/07/01 مهندسی   برق ارشد

67 

مهندسی 
 احمد یوسفان  کامپیوتر

کارشناسی 
 ارشد

مهندسی کامپیوتر 
 7 1 1384/07/01 وهوش مصنوعی

 اکبر محبی  ریاضی کاربردي  68

دکتراي 
 7 1 1388/07/01 آنالیز عددي تخصصی

69 
 قدرت

 مریم السادات اخوان

دکتري 
 7 1 1390/07/01 برق قدرت   تخصصی

70 
 الکترونیک

 حسین کریمیان علیداش

دکتراي 
 7 1 1389/07/01 الکترونیک- برق  تخصصی

71 
 مخابرات

 سجاد جهان بخت

دکتري 
 7 1 1390/07/01 مخابرات تخصصی

 عباس صادق زاده عطار مهندسی مواد 72

دکتري 
 7 1 1391/07/01 مهندسی متالوژي تخصصی

 
 7 1 1392/07/01 مهندسی پلیمر دانشجوي دکترا محمد مهدي ابوالحسنی مهندسی شیمی 73

 رضا کهکشانی ریاضی محض 74

دکتري 
 7 1 1391/07/01 ریاضی تخصصی

 مجید مزروعی ریاضی محض 75

دکتري 
 7 1 1391/07/01 محض ریاضی تخصصی

 سید سیف اله موسی زاده ریاضی محض 76

دکتري 
 7 1 1391/07/01 آنالیز   تخصصی

 هادي مختاري مهندسی صنایع 77

دانشجوي 
 7 1 1392/07/01 مهندسی صنایع دکتري

 فیزیک هسته اي 78

رحمانی نوش 
 زینب آبادي

دکتري 
 7 1 1392/07/01 فیزیک اتمی تخصصی

 مهدي سبزواري  کاربردي ریاضی  79

دکتري 
 7 1 1391/07/01 ریاضی کاربردي تخصصی

 
 7 1 1392/07/01 آنالیزعددي دانشجوي دکترا مرتضی بیشه نیاسر ریاضی کاربردي  80
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 تاریخ استخدام  رشته تحصیلی  مدرك تحصیلی  نام  نام خانوادگی  گروه آموزشی ردیف
زمان تمدید 
 پیمان

 ماه روز
 

 7 1 1382/07/01 آمار کارشناسی ارشد فرانک گودرزي آمار 81
 

 7 1 1390/07/01 آمار دکتري تخصصی حمید قربانی  آمار 82
 

 7 1 1390/07/01 کامپیوتر دکتراي تخصصی ناصر  نوروزي  علوم کامپیوتر 83
 

 7 1 1391/07/01 فتونیک دکتري تخصصی مجید ناظري لیزر فتونیک 84

85 

 ذرات بنیادي ونظره
 7 1 1385/07/01 فیزیک دکتراي تخصصی رضا رمضانی آرانی میدان

86 

ذرات بنیادي ونظره 
 7 1 1392/07/01 فیزیک دکتري تخصصی احسان باورساد میدان

87 

علوم مرتع 
 7 1 1392/07/01 مرتع داري کارشناسی ارشد منصوره  قوام عربانی وآبخیزداري

88 

علوم مرتع 
 7 1 1392/07/01 آبخیزداري دانشجوي دکتري سیامک دخانی وآبخیزداري

 جغرافیا 89

حیدري 
 7 1 1392/07/01 جغرافیاي انسانی دکتري تخصصی رسول سورشجانی

 
 7 1 1392/07/01     صدیقه کیانی جغرافیا 90

 
 7 2 1391/07/02 اکتشاف دکتري تخصصی طیبه حبیبی معدن  91

 
 7 3 1389/07/03 فوتونیک دکتراي تخصصی مهرداد  مرادي نانو فیزیک 92

93 

علوم مرتع 
 7 7 1389/07/07 آبخیزداري دکتراي تخصصی هدي قاسمیه وآبخیزداري

 
94 

 7 10 1392/07/10 الکترونیک دانشجوي دکتري سید ایمان تقوي الکترونیک
 

 7 11 1388/07/11 مهندسی  معماري کارشناسی ارشد مهدي ممتحنی  معماري 95
 

 7 12 1391/07/12 آنالیز عددي دکتري تخصصی فاطمه ذبیحی  ریاضی کاربردي 96

 دکتراي تخصصی علیرضا رحیمی   انرژي    97

مهندسی پزشکی 
 7 15 1388/07/15 بیو مکانیک

 
 7 20 1391/07/20 برنامه ریزي درسی دکتراي تخصصی سید احمد مدنی بروجنی  علوم تربیتی 98

 
 7 21 1392/07/21 مهندسی عمران دکتري تخصصی علی میرزائی عمران 99

 
 8 1 1392/08/01 شیمی آلی دکتري تخصصی محسن مرادیان نانو شیمی 100
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 ردیف
گروه 
 تاریخ استخدام  رشته تحصیلی  مدرك تحصیلی  نام  نام خانوادگی  آموزشی

زمان تمدید 
 پیمان

 ماه روز
101 

 8 3 1389/08/03 نانو فیزیک کارشناسی ارشد محسن محرابی نانو فیزیک 
102 

 8 5 1392/08/05 نانو فیزیک دکتري تخصصی احسان صادقی نانو فیزیک 

103 

مکانیک 
 8 15 1391/08/15 ساخت وتولید دکتري تخصصی محمد هنرپیشه ساخت وتولید

104 

علوم 
 8 15 1390/08/15 ریاضی وکامپیوتر کارشناسی ارشد سعید  آسعیدي  کامپیوتر

105 
 8 19 1392/08/19 فراوري مواد معدنی دانشجوي دکتري بیژن طاهري معدن 

106 

مکانیک 
 8 23 1391/08/23 مهندسی مکانیک دکتري تخصصی محمد عارفی  جامدات

107 
 

 8 24 1390/08/24 برق قدرت دکتري تخصصی محسن رحیمی کلیشادي قدرت
108 

 
 8 28 1390/08/28 برق کنترل  دکتري تخصصی مجید حاجتی پور کنترل

109 

مهندسی 
 9 1 1392/09/01 مهندسی شیمی دکتري تخصصی مجید حیاتی آشتیانی شیمی

110 

باستان 
 9 1 1389/09/01 باستان شناسی دکتراي تخصصی محسن جاوري شناسی

111 
 9 3 1388/09/03 مهندسی معماري دکتراي تخصصی علی عمرانی پور معماري 

112 

ریاضی 
 9 8 1390/09/08 محض هندسه تخصصیدکتري  علی اصغر رضایی  محض

113 

ادیان 
 9 20 1392/09/20 فلسفه تطبیقی دکتري تخصصی حسن احمدي زاده وفلسفه

114 

ریاضی 
 10 25 1391/10/25 جبر جابجایی دانشجوي دکترا حسین  اشراقی  محض

115 
 10 26 1390/10/26 علوم تربیتی دکتراي تخصصی حمید  رحیمی  سمیرمی علوم تربیتی 

116 

شیمی 
 11 1 1383/11/01 شیمی تجزیه دکتراي تخصصی علی غالمی تجزیه

117 

زبان 
 کارشناسی ارشد علی  ثابتی  پور  انگلیسی

زبان وادبیات 
 11 1 1384/11/01 انگلیسی

118 

مهندسی 
 11 10 1390/11/10 مهندسی مواد  دکتري تخصصی بهزاد طولمی نژاد  مواد

119 

مهندسی 
 11 10 1382/11/10 مهندسی شیمی دکتراي تخصصی محمد رضا فرد مزدیان شیمی

120 
 11 15 1391/11/15 فیزیک نجوم دانشجوي دکترا نرگس نیکو فرد نانو فیزیک 
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 تاریخ استخدام  رشته تحصیلی  مدرك تحصیلی  نام  نام خانوادگی  گروه آموزشی ردیف
زمان تمدید 
 پیمان

 ماه روز
 

 11 15 1386/11/15 مهندسی معماري کارشناسی ارشد علی اکبر امینی  معماري 121
 

 11 15 1391/11/15 شیمی معدنی دکتري تخصصی مسلم ستوده خواه شیمی معدنی 122
 

 11 15 1386/11/15 شیمی تجزیه دکتراي تخصصی سعید معصوم شیمی تجزیه 123
 

 11 15 1391/11/15 زیست شناسی دکتري تخصصی زینب  طلوعی بیوتکنولوژي 124
 

 11 15 1389/11/15 زبان وادبیات عرب دکتراي تخصصی حسین  ایمانیان  زبان عربی 125

126 

مکانیک حرارت 
 هاشمی  وسیاالت

سید 
 11 15 1382/11/15 مکانیک دکتراي تخصصی عبدالمهدي

127 

مکانیک ساخت 
 11 15 1391/11/15 مکانیک دکتري تخصصی محسن ایرانی رهقی وتولید

 
 11 15 1391/11/15 مهندسی مواد دانشجوي دکتري محمد رضا  بافنده مهندسی مواد 128

 
129 

 11 15 1387/11/15 برق قدرت دکتراي تخصصی بابک گنجی  قدرت
 

 11 15 1386/11/15 مهندسی شیمی ونفت دکتراي تخصصی ابراهیم  نعمتی الي مهندسی شیمی 130
 

 11 15 1388/11/15 مهندسی شیمی دکتراي تخصصی عبداله  ایران خواه مهندسی شیمی 131
 

132 
 11 15 1391/11/15 میکروالکترونیک دکتري تخصصی نگین معزي الکترونیک

 
 11 15 1391/11/15 مهندسی مواد دکتري تخصصی محمود عباسی  مهندسی مواد 133

 قرشی  لیزر فتونیک 134

سید محمد 
 11 15 1390/11/15 مولکولیفیزیک اتمی  دکتري تخصصی باقر

 
 11 15 1391/11/15 ریاضی محض دانشجوي دکتري زینب  سلطانی رنانی ریاضی محض 135

 
 11 15 1386/11/15 فیزیک دکتراي تخصصی حمید رضا  زنگنه لیزر فتونیک 136

 
 11 15 1389/11/15 عمران آب دکتراي تخصصی محمود اکبري عمران 137

 
 11 15 1388/11/15 فیزیک دکتراي تخصصی محمد ترکیهاي اصفهانی فیزیک هسته اي 138

139 

ذرات بنیادي ونظره 
 11 15 1389/11/15 فیزیک دکتراي تخصصی فرهاد زمانی میدان

 
 11 15 1391/11/15 بیابان زدائی دکتراي تخصصی فاطمه پناهی علوم بیابان  140
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مدرك   نام  نام خانوادگی  گروه آموزشی ردیف
 تاریخ استخدام  رشته تحصیلی  تحصیلی

زمان تمدید 
 پیمان

 ماه روز

 روح اله  میرزائی منابع طبیعی 141

دانشجوي 
 11 15 1391/11/15 محیط زیست دکترا

 طاهري زبان فارسی 142

فاطمه 
 السادات

دکتراي 
 11 15 1390/11/15 زبان وادبیات فارسی تخصصی

143 

مهندسی 
 سلمان بیدگلیگلی   کامپیوتر

کارشناسی 
 11 16 1389/11/16 مهندسی کامپیوتر نرم افزار ارشد

 حدیث بشیري شیمی فیزیک 144

دکتراي 
 11 17 1388/11/17 شیمی فیزیک تخصصی

 امیرحسین مدنی زبان فارسی 145

دکتراي 
 11 25 1391/11/25 زبان وادبیات فارسی تخصصی

 محسن  سیفی زبان عربی 146

دکتراي 
 11 26 1387/11/26 زبان وادبیات عرب تخصصی

147 
 مخابرات

 محمد رضا ذوقی 

دکتراي 
 12 26 1389/11/26 مهندسی برق تخصصی

 علی عالی انوري معدن 148

دکتري 
 12 1 1391/12/01 اکتشاف معدن تخصصی

 بابک عالمی معماري 149

کارشناسی 
 12 26 1386/12/26 مهندسی معماري ارشد

 عباسعلی داروئی  حقوق 150

دکتراي 
 12 16 1383/12/16 حقوق تخصصی

151 

مکانیک حرارت 
 مجید سبز پوشانی وسیاالت

دکتراي 
 12 23 1385/12/23 مکانیک تخصصی

 معدن 152

سلطانی 
 سعید محمدي

دکتراي 
 12 26 1388/12/26 اکتشاف معدن تخصصی
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