ردیف

گزٍُ

رئیظ کویغیَى

1

سیغت  -شیوی

دکتز هحوذ علی

2

بزق -کاهپیَتز (فٌی )1

سًجاًچی

عضَ -رشتِ تخصصی
دکتزعلی قٌادسادُ -شیوی فیشیک

دبیز  -رشتِ
دکتزحغیي پٌاّی -فیشیک

دکتزفزّاد هشایخی-سیغت شٌاعی
دکتزعبذاهلل فالح شجاعی-شیوی هعذًی

دکتز ًادر ًزیواى

دکتزعیذ هغعَد هقذعی تفزشی-بزق قذرت

سادُ

دکتزاعذاهلل شاُ بْزاهی -هٌْذعی کاهپیَتز

دکتزحغیي افزاختِ -بزق

دکتزاحوذباقزی -هٌْذعی هكاًیک  -رباتیک ٍ
هكاتزًٍیک

3

هكاًیکً-غاجی-
هٌْذعی شیوی -هٌْذعی

دکتزًادر ًزیواى
سادُ

صٌایع (فٌی )2
4

دکتزراهیي کَّی کوالی -هكاًیک

دکتزحغیي افزاختِ -بزق

دکتزکاظن آتشكاری -هكاًیک
دکتزعلی شوظ ًاتزیً-غاجی

سباى ّا ٍ ادبیات فارعی

دکتزهحوذ کاظن

(علَم اًغاًی )1

یَعف پَر

حقَق -علَم عیاعی-

دکتزهحوذ کاظن

هعارف ٍ الْیات -قزآى ٍ

یَعف پَر

دکتزبْشاد بزکت -ادبیات تطبیقی

دکتز صفایی -ادبیات فارعی

دکتزعلیزضا ًیكَیی -سباى ٍادبیات فارعی
دکتزعیذ هَعی کافی -رٍاىشٌاعی

5

حذیث (علَم اًغاًی )2
6

دکتزرضا عیوبز -رٍابط بیي الولل

دکتز صفایی -ادبیات فارعی

دکتزعبادالِ رعتوی -حقَق
دکتزحغیي آقابابایی -حقَق

رٍاى شٌاعی -علَم

دکتزهجیذ

اجتواعی -علَم تزبیتی ٍ

یاعَری

گزدشگزی -جغزافیا (علَم

دکتزعباط صادقی-علَم تزبیتی

دکتز صفایی -ادبیات فارعی

دکتزهحوذهْذی رحوتی -علَم اجتواعی
دکتزعباط ابَالقاعوی -رٍاىشٌاعی

اًغاًی )3
7

هذیزیت -تزبیت بذًی

8

هٌابع طبیعی

9

دکتزفزّاد

دکتزهحوذرحین رهضاًیاى -هذیزیت

دکتزهْزعلی ّوتی ًضاد-

رحواًی ًیا

دکتزهحوذحغي قلی سادُ -هذیزیت

تزبیت بذًی

دکتزارعالى دهیزچی -تزبیت بذًی
دکتزاهیزاعالم
بٌیاد

دکتزهیزهغعَد عجادی -شیالت

دکتزبْزام فالحتكار -شیالت

دکتزتیوَر رعتوی شاّزاجی -جٌگلذاری
دکتزهغعَد عتاری -شیالت

علَم داهی -صٌایع غذایی-

دکتزاحذ

دکتزجالل جاللی عٌذی -گیاُ پششكی

گیاّپششكی-اقتصاد

صحزاگزد

دکتزاکبز خذاپزعت -گیاُ پششكی

کشاٍرسی (کشاٍرسی )1
11

سراعت -باغباًی -آبیاری-

دکتز شعباًپَر -خاک شٌاعی

دکتزعبذاالحذ شادپزٍر -علَم داهی
دکتزجعفز اصغزی

دکتزحبیب الِ عویع سادُ -بیَتكٌَلَصی کشاٍرسی

هكاًیشاعیَى کشاٍرسی-

دکتزهحوذحغي علی بیگلَیی-آبیاری

بیَتكٌَلَصی کشاٍرسی-

دکتزهغعَد اصفْاًی -سراعت

دکتز شعباًپَر -خاک شٌاعی

خاکشٌاعی (کشاٍرسی )2
11

ریاضی-فیشیک

دکتزععیذ
کتابچی

دکتزاحوذ عباعی -ریاضی

دکتزداٍد خجغتِ – ریاضی

دکتزععیذ هْذٍی فز -فیشیک
دکتزفزّاد اعوعیلی قذعی -فیشیک

12

عوزاى ٍ هعواری

دکتزععیذ

دکتزهْیار عزباًی -عوزاى

پَرسیٌلی

دکتزهیز احوذ لشت ًشایی -عوزاى
دکتزًادر سالی -شْزعاسی

دکتزپزیغا آرًٍذً -قاشی

