
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اعضاء هیئت علمی پژوهشکده نانو  
  نوع استخدام  مرتبه علمی  تاریخ ترفیع  نام  نام خانوادگی  ردیف  گروه آموزشی

  نانوفیزیک
  پیمانی  مربی    محسن  محرابی  1
  پیمانی  استادیار  3/7  مهرداد  مرادي  2

  پیمانی  استادیار  10/11  بهزاد  طولمی نژاد  1  نانو مواد
  اسانس
  

  پیمانی  دانشیار  1/2  عبدالرسول  حقیر ابراهیم آبادي  1
  پیمانی  استادیار  15/6  مریم  اخباري  2

 ترفیع اعضاء هیأت علمی دانشگاه کاشان
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  تاریخ پایه ترفیع اعضاء هیئت علمی دانشکده معماري وهنر  
  نوع استخدام  مرتبه علمی  تاریخ ترفیع  نام  نام خانوادگی  ردیف  گروه آموزشی

  معماري
  

  رسمی آزمایشی  مربی  1/7  جواد  دیواندري  1
  رسمی ازمایشی  مربی  25/6  امیرحسین  صادقپور  2
  رسمی آزمایشی  مربی  1/12  حمیدرضا  فرشچی  3
  پیمانی  مربی  26/12  بابک  عالمی  4
  پیمانی  مربی  15/11  علی اکبر  امینی  5
  پیمانی  مربی  1/7  احمد  دانایی نیا  6
  پیمانی  مربی  26/11  مهدي  ممتحنی  7
  پیمانی  استادیار  10/4  سلمان  نقره کار  8
  پیمانی  استادیار  3/9  علی  عمرانی پور  9
  پیمانی  مربی  27/6  محمدرضا  حاتمیان  10
  پیمانی  استادیار  25/8  مهدي  اخترکاوان  11

  فرش

  رسمی آزمایشی  دانشیار  2/5  احمد  اکبري  1
  آزمایشیرسمی   استادیار  27/8  حسن  خاتمی  2
  رسمی آزمایشی  مربی  7/12  غالمرضا  صالح علوي  3
  پیمانی  مربی  1/7  حسن  عزیزي اشکهرانی  4
  رسمی قطعی  استادیار  6/4  امیرحسین  چیت سازیان  5

  صنایع دستی
  

  رسمی آزمایشی  مربی  1/7  سید محمد حسین  رحمتی  1
  رسمی آزمایشی  استادیار  1/4  عباس  اکبري  2
  قطعیرسمی   مربی  1/6  خاتون ربابه  پیله فروش  3
  رسمی آزمایشی  مربی  1/7  مهران  ملک  4

  باستان شناسی
  پیمانی  استادیار  1/9  محسن  جاوري  1
  پیمانی  استادیار  1/7  رضا  نوري شادمهانی  2
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  تاریخ پایه ترفیع اعضاء هیئت علمی دانشکده شیمی  
  نوع استخدام  مرتبه علمی  تاریخ ترفیع  نام  نام خانوادگی  ردیف  گروه آموزشی

  شیمی آلی

  رسمی قطعی  استاد  24/12  جواد  صفایی قمی  1
  رسمی قطعی  دانشیار  16/12  جواد  صفري  2
  رسمی قطعی  استاد  30/6  حسین  نعیمی خالدي  3
  رسمی قطعی  دانشیار  7/11  عبدالحمید  بامنیري  4
  رسمی قطعی  استادیار  13/10  رویا  مهین پور  5
  پیمانی  استادیار  1/7  لیال  مرادي  6

  شیمی فیزیک
  

  رسمی قطعی  استادیار  11/12  سید حسین  رسا  1
  رسمی آزمایشی  دانشیار  1/11  مسعود  همدانیان  2
  پیمانی  استادیار  1/7  زهرا  توانگر  3
  پیمانی  استادیار  1/7  عادل  رئیسی وانانی  4
  پیمانی  استادیار  17/11  حدیث  بشیري  5

  شیمی معدنی

  رسمی قطعی  دانشیار  1/11  حسین  قربیدهقانی   1
  رسمی آزمایشی  استادیار  26/3  محمد رضا  منصورنیا  2
  رسمی آزمایشی  استادیار  26/1  سید ابوالقاسم  کاهانی  3
  رسمی قطعی  استاد  1/3  مسعود  صلواتی نیاسر  4

  شیمی تجزیه

  رسمی قطعی  دانشیار  28/5  محسن  بهپور  2
  پیمانی  استادیار  1/11  علی  غالمی  3
  پیمانی  استادیار  1/7  مهدي  شبانی نوش آبادي  4
  پیمانی  استادیار  15/11  سعید  معصوم  5

  بیو تکنولوژي

  پیمانی  استادیار  1/7  زهره  زهرائی  1
  پیمانی  استادیار  1/5  حسینعلی  رفیعی پور  2
  پیمانی  استادیار  1/7  زهرا  رضوانی  4
  پیمانی  استادیار    سید علی  حسینی تفرشی  3
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  ادبیات وزبانهاي خارجیتاریخ پایه ترفیع اعضاء هیئت علمی دانشکده   
  نوع استخدام  مرتبه علمی  تاریخ ترفیع  نام  نام خانوادگی  ردیف  گروه آموزشی

  زبان فارسی

  رسمی قطعی  دانشیار  30/4  رضا  روحانی  1
  رسمی آزمایشی  دانشیار  14/9  رضا  شجري  2
  رسمی قطعی  استادیار  27/7  سید مهدي  متولی هفده تن  3
  رسمی قطعی  استادیار  11/12  علیرضا  فوالدي  4
  پیمانی  استادیار  1/7  حسین  قربانپور آرانی  5
  رسمی قطعی  دانشیار  23/7  سید محمد  راستگوفر  6
  پیمانی  استادیار  15/11  فاطمه السادات  طاهري  7

  زبان عربی

  رسمی قطعی  دانشیار  30/10  عباس  اقبالی  1
  رسمی قطعی  استادیار  25/5  امیرحسین  رسول نیا  2
  رسمی ازمایشی  استادیار  11/7  سید رضا  میراحمدي  3
  رسمی آزمایشی  استادیار  1/8  عبدالرسول  غفاري  4
  پیمانی  استادیار  1/7  علی  نجفی ایوکی  5
  پیمانی  استادیار  1/7  روح اله  صیادي نژاد  6
  پیمانی  استادیار  1/12  محسن  سیفی  7
  پیمانی  استادیار  15/11  حسین  ایمانیان  8

  زبان انگلیسی
  

  رسمی قطعی  مربی  15/9  سیامک  بابائی خرزوقی  1
  رسمی آزمایشی  استادیار  5/9  محمد رئوف  معینی  2
  رسمی قطعی  استادیار  21/7  عباس  زارعی  3
  رسمی آزمایشی  استادیار  12/7  محمد رضا  شمس  4
  آزمایشی رسمی  مربی  20/2  حامد  حبیب زاده  5
  رسمی آزمایشی  مربی  20/2  روشنک  پاشایی  6
7            
  پیمانی  استادیار  22/10  علی   رحیمی  8
  پیمانی  مربی  1/11  علی  ثابتی پور  9
  پیمانی  استادیار  15/6  رضا  یاوریان  10
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  تاریخ پایه ترفیع اعضاء هیئت علمی دانشکده علوم انسانی  

  نوع استخدام  مرتبه علمی  تاریخ ترفیع  نام  نام خانوادگی  ردیف  گروه آموزشی

  معارف اسالمی

  رسمی قطعی  استادیار  3/3  محمد  اخوان قنادي  1
  رسمی آزمایشی  استادیار  1/7  عباسعلی  فراهتی  2
  رسمی قطعی  استادیار  13/3  عبداهللا  موحدي محب  3
  رسمی آزمایشی  استادیار  20/2  حمید رضا  فهیمی تبار  4
  رسمی قطعی  استادیار  1/7  علی  حسین زاده  5

  علوم تربیتی

  رسمی آزمایشی  استادیار  13/7  علی  یزدخواستی  1
  رسمی قطعی  استادیار  27/1  محمد  امینی  2
  رسمی قطعی  استادیار  2/3  عباس  شکاري بادي  3
  پیمانی  استادیار    حمید  رحیمی سمیرمی  4

  حقوق
  

  رسمی قطعی  استاد  15/7  عباس  زراعت  1
  رسمی قطعی  استادیار  3/7  سعید  قماشی  2
  پیمانی  استادیار  25/4  عباسعلی  داروي  4
  پیمانی  استادیار  1/7  جعفر  یزدیان جعفري  5

  جامعه شناسی
  

  رسمی قطعی  استادیار  16/11  محسن  شاطریان  1
  پیمانی  استادیار  24/6  اسداهللا  بابایی فرد  2
  پیمانی  استادیار  1/7  نرگس  نیک خواه  3
  قرارداد همکاري  استادیار    محسن  کوشافر  4
  پیمانی  استادیار    سید عبدالجبار  قدرتیان کاشان  5
  پیمانی  استادیار  15/6  ستار  ده چشمهصادقی   6

  تربیت بدنی
  قطعی رسمی  استادیار  15/11  جواد  پوروقار  1
  رسمی آزمایشی  مربی  20/11  سعیدرضا  نوري مفرد  2

علوم وقرآن 
  وحدیث

  رسمی آزمایشی  استادیار  3/7  مصطفی  مقدمعباسی   1
  رسمی آزمایشی  دانشیار  26/7  پرویز  رستگار جزي  2
  رسمی قطعی  دانشیار  1/7  محسن  قاسمپور راوندي  3
  رسمی آزمایشی  مربی  15/4  حسین  ستار  4

  ادیان وفلسفه

  رسمی قطعی  استادیار  17/5  حسین  حیدري  1
  قطعی رسمی  استادیار  1/1  احسان  قدرت اللهی  2
  رسمی قطعی  استادیار  14/11  حسن  رضا زاده  3
  رسمی قطعی  استادیار  30/10  مهدي  دشت بزرگی  4

  علوم اجتماعی
  رسمی قطعی  دانشیار  27/3  محسن  نیازي  1
  رسمی آزمایشی  استادیار  23/11  مهران  سهراب زاده  2
  پیمانی  استادیار  1/12  محمد  گنجی  3
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  روانشناسی
  قطعی رسمی  استادیار  1/6  فریبرز  صدیقی ارفعی  1
  آزمایشیرسمی   استادیار  23/11  محمد رضا  تمنایی فر  2
  پیمانی  استادیار  1/12  مجید  صدوقی  3
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  تاریخ پایه ترفیع اعضاء هیئت علمی دانشکده مهندسی  
  نوع استخدام  مرتبه علمی  تاریخ ترفیع  نام  نام خانوادگی  ردیف  گروه آموزشی

  عمران
  پیمانی  استادیار  23/6  حسین  تحقیقی  1
  پیمانی  استادیار  15/11  محمود  اکبري  2
  پیمانی  استادیار  15/6  حسن  استادحسین  3

  معدن

  رسمی آزمایشی  استادیار  1/7  علی اکبر  عبداله زاده  1
  رسمی ازمایشی  مربی  6/12  سید علی  بنی طباء بیدگلی  2
  پیمانی  مربی  1/7  مجید  نوریان بیدگلی  3
  پیمانی  استادیار  1/7  حسن  بخشنده امینه  4
  پیمانی  استادیار  1/12  سعید  سلطانی محمدي  5
6            
  رسمی قطعی  دانشیار  1/7  اکبر  فرزانگان  7

  شیمی

            
  رسمی قطعی  استاد  27/6  محسن  محسن نیا  2
  رسمی آزمایشی  استادیار  18/9  غالمحسین  صدیفیان  3
  پیمانی  استادیار  1/11  محمد رضا  فردمزدیان   4
  پیمانی  استادیار  15/11  مهران  رضایی  5
  پیمانی  استادیار  15/6  مرتضی  اصغري  6
  پیمانی  استادیار  15/11  ابراهیم  نعمتی الي  7
  پیمانی  استادیار  1/12  عبداهللا  ایران خواه  8
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  مکانیک مهندسی تاریخ پایه ترفیع اعضاء هیئت علمی دانشکده  
  نوع استخدام  مرتبه علمی  تاریخ ترفیع  نام  نام خانوادگی  ردیف  گروه آموزشی

  جامدات

  رسمی آزمایشی  استادیار  2/6  کیوان  ترابی زیارتگاهی  1
  رسمی آزمایشی  استادیار  6/3  بهزاد  سلطانی  2
  پیمانی  استادیار  1/7  احمد رضا  قاسمی خوزانی  3
  رسمی قطعی  دانشیار  4/12  علی  قربانپور آرانی  4
  قطعی رسمی  دانشیار  16/6  سعید  گالبی  5
  رسمی قطعی  دانشیار  25/5  عباس  لقمان  6
  پیمانی  استادیار  26/2  مهدي  محمدي مهر  7
  پیمانی  استادیار  15/4  محمد رضا  وزیري سرشک  8

  حرارت

  رسمی قطعی  استادیار  27/8  حسین  خراسانی زاده  2
  رسمی آزمایشی  دانشیار  31/4  قنبرعلی  شیخ زاده نوش آبادي  3
  قطعیرسمی   دانشیار  1/2  علی  عارف منش  4
  رسمی آزمایشی  استادیار  1/10  علی اکبر  عباسیان آرانی  5
  پیمانی  استادیار  23/12  مجید  سبز پوشانی  10
  پیمانی  استادیار  15/11  سید عبدالمهدي  هاشمی  12
  پیمانی  استادیار  28/9  احمد رضا  رحمتی  15

  ساخت وتولید
  پیمانی  استادیار  1/12  سعید  امینی  14
  پیمانی  استادیار  15/7  علیرضا  رحیمی  13
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  برق وکامپیوتر تاریخ پایه ترفیع اعضاء هیئت علمی دانشکده  
  نوع استخدام  مرتبه علمی  تاریخ ترفیع  نام  نام خانوادگی  ردیف  گروه آموزشی

  کامپیوتر
  

  رسمی آزمایشی  استادیار  17/2  مرتضی سید  بابامیر  1
  رسمی آزمایشی  مربی  10/3  حسین  صباغیان بیدگلی  2
  پیمانی  استادیار  15/6  حسین  ابراهیم پور  3
  رسمی آزمایشی  مربی  1/8  سید مهدي  وحیدي پور  4
  پیمانی  مربی  1/7  احمد  یوسفان  5
  پیمانی  مربی    سلمان  گلی  6

  برق

  قطعیرسمی   دانشیار  20/10  سید عباس  طاهر  1
  رسمی آزمایشی  استادیار  5/3  داریوش  دیدبان  2
  رسمی آزمایشی  دانشیار  1/5  عباس  کتابی  3
  رسمی قطعی  استادیار  1/10  محمود  نیکوفرد  4
  رسمی آزمایشی  استادیار  1/6  علیرضا  فرجی ارمکی  5
  رسمی قطعی  مربی  19/6  مجید  نعمتی  6
  پیمانی  استادیار  15/6  ابوالفضل  حلوایی نیاسر  7
  پیمانی  مربی  1/7  سید حسین  اجتهد  8
  پیمانی  استادیار  15/11  شهاب الدین  اکبري  9
  پیمانی  استادیار  15/6  حمیدرضا  محمدي  10
  پیمانی  استادیار  15/11  بابک  گنجی  11
  پیمانی  استادیار  1/7  حسین  کریمیان علیداش  12
  پیمانی  استادیار  1/7  مریم السادات   اخوان  13
  پیمانی  استادیار    مجید  حاجتی پور  14
  پیمانی  استادیار  26/11  محمد رضا  ذوقی  15
  پیمانی  استادیار  24/8  محسن  رحیمی کلیشادي  16
  پیمانی  استادیار  1/7  سجاد  جهان بخت  17
  پیمانی  استادیار    حمید  شاهرخ شهرکی  18
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  ریاضی علمی دانشکدهتاریخ پایه ترفیع اعضاء هیئت   
  نوع استخدام  مرتبه علمی  تاریخ ترفیع  نام  نام خانوادگی  ردیف  گروه آموزشی

  ریاضی محض

  رسمی قطعی  استاد  12/4  سید علیرضا  اشرفی قمرودي  1
  قطعیرسمی   استادیار  5/4  رضا  جهانی نژاد  2
  رسمی قطعی  استادیار  7/3  حسن  دقیق  3
  قطعیرسمی   استادیار  6/3  بهنام  بازیگران  4
  پیمانی  استادیار  1/7  سید سیف اله  موسوي موسی زاده  5
  قطعی رسمی  دانشیار  1/7  روح اهللا  جهانی پور  6
  پیمانی  استادیار  15/6  مجتبی  بهرامیان  7
  پیمانی  استادیار  26/2  غالمحسین  فتح تبار فیروز جانی  8
  پیمانی  استادیار    علی اصغر  رضایی  9

  پیمانی  استادیار  1/7  رضا  کهکشانی  10  

  ریاضی کاربردي

  پیمانی  استادیار  21/6  حمیدرضا  تبریزي دوز  1
  رسمی آزمایشی  مربی  1/7  جالل  عسگري فرسنگی  2
  پیمانی  دانشیار  5/6  عباس  سعادتمندي  3
  پیمانی  استادیار  1/12  اکبر  محبی  4
  رسمی آزمایشی  مربی  1/11  علی  افتخاري  5

  آمار

  پیمانی  مربی  1/7  فرانک  گودرزي  1
  رسمی قطعی  استادیار  27/6  خلیل  شفیعی هولیقی  2
  پیمانی  استادیار  1/7  حمید  قربانی  3
  پیمانی  استادیار  1/7  زهرا  صابري  4

  علوم کامپیوتر
  پیمانی  مربی    سعید  آسعیدي  1
  پیمانی  استادیار  1/7  ناصر  نوروزي  2
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  فیزیک دانشکدهتاریخ پایه ترفیع اعضاء هیئت علمی   
  نوع استخدام  مرتبه علمی  تاریخ ترفیع  نام  نام خانوادگی  ردیف  گروه آموزشی

  فیزیک هسته اي

  رسمی قطعی  دانشیار  12/8  مصطفی  زاهدي فر  1
  رسمی آزمایشی  استادیار  10/9  احمد  رمضانی مقدم  2
  پیمانی  استادیار  15/11  محمد  ترکیهاي اصفهانی  3
  پیمانی  استادیار  26/6  مهدي  غضنفري مجرد  4

  ماده چگال

  رسمی قطعی  دانشیار  24/12  محمد  الماسی کاشی  1
  رسمی قطعی  دانشیار  24/3  عبدالعلی  رمضانی  2
  رسمی قطعی  دانشیار  10/7  بهرام  خوشنویسان  3
  رسمی قطعی  استادیار  25/11  سید احسان  روزمه  4
  پیمانی  استادیار  19/1  ابراهیم  حیدري سمیرمی  5

  لیزر فتونیک

  قطعیرسمی   مربی  29/9  حسین  ارباب  1
  رسمی قطعی  دانشیار  25/10  بهرام  جزي  2
  پیمانی  استادیار  15/11  حمیدرضا  زنگنه  3
  پیمانی  استادیار  15/11  سید محمد باقر  قرشی  4

  ذرات بنیادي

  پیمانی  استادیار  15/11  فرهاد  زمانی  1
  آزمایشیرسمی   استادیار  16/8  مجید  منعم زاده  2
  پیمانی  استادیار  1/7  رضا  رمضانی آرانی  3
  پیمانی  استادیار    سروش  زمانی مقدم  4
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  )علوم زمین (تاریخ پایه ترفیع اعضاء هیئت علمی دانشکده  
  نوع استخدام  مرتبه علمی  تاریخ ترفیع  نام  نام خانوادگی  ردیف  گروه آموزشی
  رسمی آزمایشی  استادیار  1/2  سید جواد  ساداتی نژاد  1  هیدرولوژي

  علوم بیابان
  رسمی قطعی  استادیار  21/11  ابوالفضل  رنجبر فردوئی  1
  رسمی قطعی  استادیار  26/6  عباسعلی  ولی  2

  علوم مرتع وآبخیزداري

  رسمی قطعی  استادیار  26/6  رضا  قضاوي  1
  پیمانی  استادیار  15/6  رضا  دهقانی بیدگلی  2
  پیمانی  استادیار  7/7  هدي  قاسمیه  3
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