
رد   اسامی دارندگان رپواهن کارشناسی استاندا

صصی رشته   تخ
 

 ردیف انم و انم خانوادگی مرتبه علمی

 بسته بندی
 

 1 دکتر سید محمدعلی ارباهیم زاده موسوی استاد

 استاد خوردو و نیرو محرهک
 

سعید محتسبیدکتر سید   2 

 دکتر وحید تقی خانی استاد صناعی شیمیایی و پلیمر
 

3 

 دکتر رهبر رحیمی استاد صناعی شیمیایی و پلیمر
 

4 

 دکتر داوود  رشتچیان استاد صناعی شیمیایی و پلیمر
 

5 

 دکتر بهرام دبیر استاد صناعی شیمیایی و پلیمر
 

6 

هل  استاد صناعی شیمیایی و پلیمر مرتضویدکتر يدا  
 

7 

 دکتر علی اکبر بابالو استاد صناعی شیمیایی و پلیمر
 

8 

 دکتر اريج گوردزنیا استاد صناعی شیمیایی و پلیمر
 

9 



 دکتر مجتبی شریعتی نیاسر استاد صناعی شیمیایی و پلیمر
 

11 

 دکتر  مسعود رحیمی  استاد صناعی شیمیایی و پلیمر
 

11 

 دکتر احمد رمضانی  سعادت آبادی  استاد صناعی شیمیایی و پلیمر
 

12 

گان سالك استاد صناعی شیمیایی و پلیمر  دکتر سید جالل الدين شاي
 

13 

 دکتر اقسم نجف پور ردزی  استاد صناعی شیمیایی و پلیمر
 

14 

مينیاظ دکتر محمد ک استاد صناعی شیمیایی و پلیمر  
 

15 

زين آباد دکتر ارجمند مهربانی استاد صناعی شیمیایی و پلیمر  
 

16 

داريان جعفر توفیقی  دکتر  استاد صناعی شیمیایی و پلیمر  
 

17   

محمد رضا امید خواهدکتر استاد  صناعی شیمیایی و پلیمر  
 

18 

ئنیدکتر  استاد صناعی شیمیایی و پلیمر سیاوش مدا  
 

19 

پنجه شاهی محمدحسن دکتر استاد صناعی شیمیایی و پلیمر  21 



 
محمد باقر رضایی دکتر استاد پلیمرصناعی شیمیایی و   

 
21 

نويد مستوفی دکتر استاد صناعی شیمیایی و پلیمر  
 

22 

 23 دکتر سید عباس شجاع الساداتی استاد خوراک و فراورده اهی کشاورزی 

 24 دکتر علی اکبر موسوی موحد استاد خوراک و فراورده اهی کشاورزی 

 25 دکتر امیر رضا زراتی استاد ساختمانیمهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده اهی 

 26 دکتر فرامرز افشار طارمی استاد صناعی شیمیایی و پلیمر

 27 دکتر روزهب معينی مازندران استاد مخاربات

.. زاده  استاد راياهن و فراوری داده اه ارفروشبدکتراحمد عبدا  28 

 29 دکترعلی صالح زاده نوربی استاد خوردو و نیرو محرهک

زه شناسی ، اوزان  31 دکتر محمد مهر آفرين استاد اندا

 31 دکتر مهرداد عابدی استاد ربق و الکترونیك

 32 دکتر حمید میرزاده استاد صناعی شیمیایی و پلیمر

 33 دکتر حسین عسگريان ابیاهن استاد ربق و الکترونیك                



آرذدکتر احمد عارف  استاد صناعی شیمیایی و پلیمر  34 

 35 دکتر سید حسین شهیر هب حسام الدين صادقی استاد ترونیكک ربق و ال 

 36 دکتر مهرداد منطقیان استاد صناعی شیمیایی و پلیمر

 37 دکتر علی حق طلب استاد صناعی شیمیایی و پلیمر

دی اصل استاد صناعی شیمیایی و پلیمر  38 دکتر وحید حدا

 39 دکتر علی اصغر کت باب استاد صناعی شیمیایی و پلیمر

ضطرزاده استاد مهندسی زپشکی  41 دکتر فتح ا.. م

ژناد بختیاری دکتر فیروز  استاد خوردو و نیرو محرهک  41 

 42 دکتر فرزاهن واهزباده استاد خوراک و فراورده اهی کشاورزی 

 43 دکتر بهرام رضایی استاد مواد معدنی

فرد دکتر حسن غفوری  استاد ترونیكک ربق و ال   44 

کانیك و فلز شناسی کریمیان محمدحسیندکتر سید  استاد م  45 

کانیك و فلز شناسی  46 دکتر حمیدرضا اویسی استاد م

لعلی عبدی پور استاد مخاربات  47 دکتر عبدا

 48 دکتر مهدی رفیع زاده استاد صناعی شیمیایی و پلیمر



لدين میر محمد حسينی استاد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده اهی ساختمانی  49 دکتر سید مجدا

 51 دکتر میترا اقسم زاده استاد مواد معدنی

 51 دکتر کاظم کارگشا استاد صناعی شیمیایی و پلیمر

 52 دکتر خلیل فراهدی استاد صناعی شیمیایی و پلیمر

 53 دکتر حسین سیفی استاد ربق و الکترونیك

لعلی عالمی استاد مواد معدنی  54 دکتر عبدا

حسن علیزادهدکتر استاد خوراک و فراورده اهی کشاورزی   55 

 56 دکترجعفر رزمی استاد کیفیتمدريیت 

کانیك و فلزشناسی  57 دکتر محمدحبيبی پارسا استاد م

کانیك و فلزشناسی  58 دکتر سعیدرضاا.. کرم استاد م

 59 دکتر جواد فیض استاد ربق و الکترونیك

کانیك و فلزشناسی  61 دکتر عباس راستگو قمصری  استاد م

 61 دکتر مجید نیلی احمدآبادی استاد ربق و الکترونیك

 62 دکتر علی اصغر میراقسمی استاد مهندسی ساختمان

 63 دکتر بهزاد مشیری  استاد ربق و الکترونیك



یعقوب قلی پوردکتر استاد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده اهی ساختمانی  64 

 65 دکتر مسعود شفیعی استاد مخاربات

لحسین  استاد میکرو بیولوژی وبیولوژی دلیمی اصلدکتر عبدا  66 

کانیك و فلزشناسی  67 دکتر کاوه قربانیان استاد م

 68 دکتر علیرضا راهیی استاد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده اهی ساختمانی

کانیك و فلزشناسی  69 دکتر محمدرضا حیرانی نوربی استاد م

کانیك و فلزشناسی  71 دکتر مجید صفاراول استاد م

 71 دکتر سیدرضاغفاريان عنبران استاد شیمیایی و پلیمرصناعی 

 72 دکتر منوچهر نیك آرذ استاد صناعی شیمیایی و پلیمر

کانیك و فلزشناسی  73 دکتر عباس عباسی استاد م

کانیك وفلزشناسی سیدعلی صدوق ونينیدکتر  استاد م  74 

 75 دکتر اردشیر زهارخانی استاد معدنیمواد 

 76 دکتر عباس محمدی استاد مخاربات

 77 دکتر علی اکبر رمضانیان پور استاد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده اهی ساختمانی

 78 دکتر علی اصغر اصغريان جدی استاد و الیاف پوشاک و فراورده اهی نساجی



حسین انزک دست دکتر استاد صناعی شیمیایی و پلیمر  79 

باقری دکتر حبيب استاد خوراک و فراورده اهی کشاورزی   81 

محمدرضا غالمیدکتر استاد صناعی شیمیایی و پلیمر  81 

کانیك  و فلزشناسی مرتضی زند رحیمیدکتر  استاد م  82 

 83 دکتر کورش شهريار استاد مواد معدنی

 84 دکتر مسعود اتبش استاد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده اهی ساختمانی

کانیك و فلزشناسی گانیان استاد م  85 دکتر منصور کب

 86 دکتر علی رستمی استاد ربق و الکترونیك

 87 دکتر فرخ حجت کاشانی استاد مخاربات

کانیك و فلزشناسی  88 دکتر علی اکبر رنجبر استاد م

کانیك و فلزشناسی  89 دکتر غالمحسین رحیمی شعرباف استاد م

 91 دکتر محمدتقی شیخی استاد خدمات

 91 دکتر غالمرضا قدرتی امیری  استاد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده اهی ساختمانی

 92 دکتر محمد سعیدی مهرآباد استاد مدريیت کیفیت

کانیك و فلزشناسی  93 دکتر محمدحسین ابوالبشری  استاد م



کانیك و فلزشناسی شروانی تباردکتر محمدتقی  استاد م  94 

کانیك و فلزشناسی  95 دکتر حبيب امین فر استاد م

کانیك و فلزشناسی  96 دکتر عباس کیان وش استاد م

کانیك و فلزشناسی  97 دکتر یوسف حسن زاده استاد م

کانیك و فلزشناسی  98 دکتر اتج بخش نويد چاخرلو استاد م

 99 دکتر محسن آروين استاد مواد معدنی

 111 دکتر تیمور سهرابی مال یوسف استاد کیفیتمدريیت 

 111 دکتر احمدعلی معاضدی استاد میکرو بیولوژی وبیولوژی

 112 دکتر هوشنگ رپاهم استاد صناعی شیمیایی و پلیمر

کانیك و فلزشناسی  113 دکتر خلیل رنجبر استاد م

 114 دکتر علیرضا کیاست استاد صناعی شیمیایی و پلیمر

کانیك و   115 دکتر مرتضی زرگر شوشتری  استاد فلزشناسیم

 116 دکتر مجید نبی پور استاد ورده اهی کشاورزی آخوراک و فر

 117 دکتر انهید پوررضا استاد ورده اهی کشاورزی آخوراک و فر

 118 دکتر حمیدرضا غفوری  استاد مدريیت کیفیت



 119 دکتر عباس رتسلی استاد مواد معدنی

کار استاد ربق و الکترونیك  111 دکتر مسعود علی اکبرگل

حسينیدکتر انصر مجنون  استاد ورده اهی کشاورزی آخوراک و فر  111 

فیضیدکتر محمدرضا  استاد ربق و الکترونیك  112 

 113 دکتر غالمرضا جندقی استاد مدريیت کیفیت

 114 دکتر رپوزی  رضوانی مقدم استاد ورده اهی کشاورزی آخوراک و فر

کانیك و  115 دکتر محمد مقیمان استاد فلزشناسی م

کانیك و فلزشناسی  116 دکتر مسعود طهانی استاد م

کانیك و فلزشناسی  117 دکتر عقیل یوسفی امکء استاد م

 118 دکتر محمدحسین یغمایی مقدم استاد راياهن و فرآوری داده اه

 119 دکتر سید جواد میرمحمدصادقی استاد مهندسی ساختمان

 121 دکتر علی اصغر سپاهی گرو استاد معدنیمواد 

 121 دکتر تورج محمدی استاد صناعی شیمیایی و پلیمر

کانیك و فلزشناسی تقی شهرابی فرااهنیدکتر استاد م  122 

 123 دکتر فرج ا.. شهرياری احمدی استاد خوراک و فراورده اهی کشاورزی 



ربیعی دکتر حمیدرضا  استاد راياهن و فرآوری داده اه  124 

 125 دکتر اکبر حیدری  استاد صناعی شیمیایی و پلیمر

 126 دکتر محمود نقیب زاده استاد راياهن و فرآوری داده اه

 127 دکتر محمد مظلوم خراسانی استاد خدمات

 128 دکتر سیمین حسینیان                                         استاد خدمات

 129 دکتر مهدی احسان استاد ربق و الکترونیك

 131 دکتر سید محمود موسوی استاد صناعی شیمیایی و پلیمر

 131 دکتر علیرضا محجوب استاد صناعی شیمیایی و پلیمر

 132 دکتر سید شهرام شکرفروش استاد خوراک و فرآورده اهی کشاورزی 

 133 دکتر محسن کااهنی استاد راياهن و فرآوری داده اه

کانیك و   134 دکتر محمدجعفر اهديان فرد استاد فلزشناسیم

دچی استاد خوراک و فرآورده اهی کشاورزی   135 دکتر غالمرضا حدا

 136 دکتر محسن مؤذن استاد مواد معدنی

 137 دکتر فخری شهیدی استاد خوراک و فرآورده اهی کشاورزی 

پاک دکتر علی استاد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده اهی ساختمانی  138 



 139 دکتر رضا قنبرپور ممقانی استاد میکروبیولوژی و بیولوژی

قی استاد مخاربات  141 دکتر محمدحسین صدا

کانیك و فلز شناسی  141 دکتر ساسان زیدانی استاد م

 142 دکتر رپوزی اتجیك استاد خوراک و فرآورده اهی کشاورزی 

 143 دکتر محمد قربانی استاد صناعی شیمیایی و پلیمر

 144 دکتر محمد حقیقت کیش استاد پوشاک و فرآورده اهی نساجی و الیاف

کانیك و فلز شناسی  145 دکتر محمود فرزاهن گرد استاد م

 146 دکتر محمود کمره استاد ربق و الکترونیك

ل  استاد صناعی شیمیایی و پلیمر رضا میرمحسنی نمیندکتر عبدا  147 

 148 دکتر فرهنگ عباسی استاد صناعی شیمیایی و پلیمر

 149 دکتر فرزان اقلیچی استاد مهندسی زپشکی

کانیك و فلزشناسی  151 دکتر نقی رپوینی احمدی استاد م

 151 دکتر رجبعلی ربزوئی استاد مدريیت کیفیت

کانیك و فلزشناسی  152 دکتر سید احمد نوربخش استاد م

 153 دکتر جلیل  آاق راشد محصل استاد مخاربات



رمانشاهیدکتر روحا کسرای ک  استاد میکروبیولوژی و بیولوژی  154 

کانیك و فلزشناسی  155 دکتر سید علی اکبر موسويان استاد م

 156 دکتر بهروز زعبدفتری  استاد اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی

 157 دکتر رضا فرجی داان استاد مخاربات

کانیك و فلزشناسی  158 دکتر حسین شکوهمند استاد م

 159 دکتر محمدرضا نقوی استاد خوراک و فرآورده اهی کشاورزی 

لمجید لیاقتدکتر  استاد مدريیت کیفیت عبدا  161 

کانیك و فلزشناسی  161 دکتر علی حسین زاده دلیر استاد م

 162 دکتر مهدی وادی استاد صناعی شیمیایی و پلیمر

 163 دکتر فرزاهن شمیرانی استاد صناعی شیمیایی و پلیمر

 164 دکتر یونس مستوفی استاد خوراک و فرآورده اهی کشاورزی 

کانیك و فلزشناسی  165 دکتر محمد جواد مغربی استاد م

 166 دکتر سید مرتضی صادقی استاد خوردو و نیرو محرهک

 167 دکتر افشین آخوندزاده بستی استاد خوراک و فرآورده اهی کشاورزی 

 168 دکتر علی شمس انرتی استاد الیافپوشاک و فرآورده اهی نساجی و 



 169 دکتر شارهخ رنجبر بهاردی استاد میکروبیولوژی و بیولوژی

زه شناسی، اوزان و مقیاس اه  171 دکتر صالح کوچك زاده استاد اندا

 171 دکتر فرهنگ جاللی فرااهنی استاد فرآورده اهی نفتی

 172 دکتر انصر مدري شهال استاد صناعی شیمیایی و پلیمر

زه شناسی، اوزان و مقیاس اه  173 دکترعلیرضا آزموده اردالن استاد اندا

 174 دکتر جواد فرهودی استاد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده اهی ساختمانی

 175 دکترسید حسین حسينی استاد ربق و الکترونیك

 176 دکتر مجید خیاط خلقی استاد محیط زیست

 177 دکتر میرعلی فرج زاده استاد صناعی شیمیایی و پلیمر

 178 دکتر مسعود احمدزاده استاد خوراک و فرآورده اهی کشاورزی 

 179 دکتر علی محبی استاد صناعی شیمیایی و پلیمر

 181 دکتر غالمرضا رسولیان کسرینه استاد خوراک و فرآورده اهی کشاورزی 

 181 دکتر کامران باقری لنکرانی استاد مدريیت کیفیت

کانیك و فلزشناسی  182 دکتر سعید سهراب پور استاد م

 183 دکتر جواد ابوالفضلی اصفهانی استاد ارنژی



 184 دکتر علی پیروی استاد ربق و الکترونیك

 185 دکتر مهیار رعبانی استاد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده اهی ساختمانی

 186 دکتر سپهر صناعی استاد ارنژی

 187 دکتر محمدتقی تقی زاده استاد شیمیایی و پلیمرصناعی 

 811 دکتر محسن شاکری استاد خوردو و نیرو محرهک

 818 دکتر مرتضی خادمی ردح استاد ربق و الکترونیك

 191 علیرضا اريانبخش استاد خوراک و فرآورده اهی کشاورزی 

 191 ارباهیم واشقانی استاد مهندسی زپشکی

 192 سیدرضا حسينی دوست استاد بیولوژیمیکروبیولوژی و 

کانیك و فلزشناسی  193 یونس بخشان استاد م

 

 


