
 

 هیأت ممیزهششم اعضای کمیسیونهای تخصصی دوره 
 

 

 کمیسیون تخصصی علوم انسانی 

 نوع مسئولیت عضو هیات علمی  مرتبه علمی رشته  -گرایش  نام ونام خانوادگی ردیف

 و کمیسیون عضو هیأت ممیزه دانشگاه کاشان استاد علوم اجتماعی دکتر محسن نیازی 1

 دانشکده دبیر کمیته منتخب ارتقاء دانشگاه کاشان دانشیار روان شناسی دکتر فریبرز صدیق ارفعی 2

 عضو کمیسیون دانشگاه کاشان دانشیار علوم تربیتی دکتر علی یزد خواستی 3

 عضو کمیسیون دانشگاه کاشان دانشیار تربیت بدنی دکتر محمد جواد پور وقار 4

 عضو کمیسیون دانشگاه شهید بهشتی استاد حقوق  دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی 5

 

 

 

 

 

 کمیسیون تخصصی زبان و ادبیات

 نوع مسئولیت عضو هیات علمی  مرتبه علمی رشته  -گرایش  نام ونام خانوادگی ردیف

 عضو هیأت ممیزه  دانشگاه کاشان دانشیار ادیبات عرب دکتر عباس اقبالی 1

 دانشکده دبیر کمیته منتخب ارتقاء دانشگاه کاشان دانشیار فلسفه و ادیان دکتر حسین حیدری 2

 عضو کمیسیون دانشگاه کاشان  دانشیار ادبیات انگلیسی دکتر عباس زارعی 3

 عضو کمیسیون دانشگاه کاشان  دانشیار ادبیات فارسی دکتر رضا روحانی 4

 عضو کمیسیون دانشگاه قم استاد قرآن و حدیث دکتر سید رضا مودب 5

 

 

 

 

 

 

 

 کمیسیون تخصصی فیزیک

 نوع مسئولیت عضو هیات علمی  مرتبه علمی رشته  -گرایش  نام ونام خانوادگی ردیف

 و کمیسیونعضو هیأت ممیزه  دانشگاه کاشان استاد فیزیک دکتر مصطفی زاهدی فر 1

 و کمیسیون عضو هیأت ممیزه دانشگاه کاشان دانشیار فیزیک دکتر بهرام جزی 2

 دانشکده دبیر کمیته منتخب ارتقاء دانشگاه کاشان دانشیار فیزیک عبدالعلی رمضانیدکتر  3

 عضو کمیسیون دانشگاه کاشان استاد فیزیک دکتر محمد الماسی 4

 عضو کمیسیون دانشگاه صنعتی اصفهان استاد فیزیک دکتر سید ظفرا... کالنتری 5

 

 

 

 

 



 

 

 کمیسیون تخصصی شیمی و زیست شناسی

 نوع مسئولیت عضو هیات علمی  مرتبه علمی رشته  -گرایش  ونام خانوادگی نام ردیف

 و کمیسیونعضو هیأت ممیزه  دانشگاه کاشان استاد شیمی آلی دکتر حسین نعیمی 1

 دانشکده دبیر کمیته منتخب ارتقاء دانشگاه کاشان دانشیار شیمی تجزیه دکتر سعید معصوم 2

 عضو کمیسیون دانشگاه کاشان دانشیار شیمی تجزیه دکتر مهدی شبانی نوش آبادی 3

 عضو کمیسیون دانشگاه کاشان دانشیار شیمی معدنی دکتر محمد رضا منصور نیا 4

 عضو کمیسیون دانشگاه کاشان استاد فیزیک -شیمی  دکتر مسعود همدانیان 5

 

 کمیسیون تخصصی  مکانیک 

 نوع مسئولیت عضو هیات علمی  علمیمرتبه  رشته  -گرایش  نام ونام خانوادگی ردیف

 و کمیسیون عضو هیأت ممیزه دانشگاه کاشان استاد مهندسی مکانیک دکتر علی قربان پور 1

 دانشکده دبیر کمیته منتخب ارتقاء دانشگاه کاشان دانشیار مهندسی مکانیک دکتر مهدی محمدی مهر 2

 عضو کمیسیون دانشگاه کاشان دانشیار مهندسی مکانیک دکتر علی اکبر عباسیان 3

 عضو کمیسیون دانشگاه کاشان دانشیار مهندسی مکانیک دکتر سعید امینی 4

 عضو کمیسیون خواجه نصیر الدین طوسی استاد مهندسی مکانیک دکتر محمد شرعیات 5

 

 

 کمیسیون تخصصی مهندسی

 نوع مسئولیت عضو هیات علمی  مرتبه علمی رشته  -گرایش  نام ونام خانوادگی ردیف

 عضو هیأت ممیزه دانشگاه کاشان استاد مهندسی شیمی دکتر محسن محسن نیا 1

 و کمیسیون عضو هیأت ممیزه دانشگاه کاشان دانشیار مهندسی معدن دکتر علی اکبر عبداله زاده 2

 دانشکده دبیر کمیته منتخب ارتقاء دانشگاه کاشان دانشیار مهندسی متالوژی دکتر محمود عباسی 3

 عضو کمیسیون دانشگاه کاشان دانشیار مهندسی شیمی دکتر محمد رضا مزدیان فرد 4

 عضو کمیسیون دانشگاه صنعتی اصفهان استاد مهندسی صنایع دکترسید رضا حجازی 5

 

 

 برق و کامپیوتر کمیسیون تخصصی مهندسی

 نوع مسئولیت عضو هیات علمی  مرتبه علمی رشته  -گرایش  نام ونام خانوادگی ردیف

 عضو هیأت ممیزه  دانشگاه کاشان استاد مهندسی برق دکتر سید عباس طاهر 1

 دانشکده دبیر کمیته منتخب ارتقاء دانشگاه کاشان استادیار برقمهندسی  کرمی طاهریدکتر حسین  2

 عضو کمیسیون دانشگاه اصفهان  استاد مهندسی الکترونیک دکتر پیمان معلم 3

 عضو کمیسیون صنعتی اصفهان استاد کنترل -مهندسی برق  دکتر فرید شیخ االسالم 4

 عضو کمیسیون صنعتی شریف استاد مهندسی کامپیوتر     دکتر علی موقر رحیم آبادی 5

 



 

 

 کمیسیون تخصصی منابع طبیعی و علوم زمین 

 نوع مسئولیت عضو هیات علمی  مرتبه علمی رشته  -گرایش  نام ونام خانوادگی ردیف

 عضو هیأت ممیزه  دانشگاه کاشان استاد جغرافیا دکتر محسن شاطریان 1

 دانشکده دبیر کمیته منتخب ارتقاء دانشگاه کاشان دانشیار  بیولوژی کاربردی  دکتر ابوالفضل رنجبر 2

 عضو کمیسیون دانشگاه تهران استاد هیدرولوژی دکتر محسن محسنی ساروی 3
 عضو کمیسیون دانشگاه تهران استاد آبخیزداری دکتر احمد نوحه گر 4

 عضو کمیسیون دانشگاه خوارزمی  استاد جغرافیا دکتر حسن افراخته 5

 

 

 کمیسیون تخصصی علوم ریاضی

 نوع مسئولیت عضو هیات علمی  مرتبه علمی رشته  -گرایش  نام ونام خانوادگی ردیف

 عضو هیأت ممیزه  دانشگاه کاشان استاد جبر -ریاضی محض دکتر سید علیرضا اشرفی 1

 دانشکده دبیر کمیته منتخب ارتقاء  دانشگاه کاشان دانشیار ریاضی کاربردی دکتر اکبر محبی 2

 عضو کمیسیون  دانشگاه کاشان دانشیار آنالیز -ریاضی محض دکتر روح ا... جهانی پور 3

 عضو کمیسیون   دانشگاه کاشان دانشیار نظریه اعداد -ریاضی دکتر حسن دقیق 4

 عضو کمیسیون دانشگاه کاشان  استاد ریاضی کاربردی  دکتر عباس سعادتمندی 5

 

 کمیسیون تخصصی معماری و هنر

 نوع مسئولیت عضو هیات علمی  مرتبه علمی رشته  -گرایش  نام ونام خانوادگی ردیف

 عضو هیأت ممیزه  دانشگاه کاشان دانشیار مهندسی نساجی دکتر احمد اکبری 1

 دانشکده دبیر کمیته منتخب ارتقاء دانشگاه کاشان استادیار مهندسی معماری دکتر بابک عالمی 2

 عضو کمیسیون  دانشگاه کاشان دانشیار پژوهش هنر دکتر امیر حسین چیت سازیان 3

 عضو کمیسیون شهید بهشتی استاد مهندسی معماری دکتر هادی ندیمی 4

 عضو کمیسیون دانشگاه تهران استاد باستان شناسی دکتر حسن فاضلی نشلی 5

 

 

 کمیسیون فرهنگی 

 نوع مسئولیت عضو هیات علمی  عنوان رشته  -گرایش  نام ونام خانوادگی ردیف

 رئیس کمیسیون دانشگاه کاشان رئیس دانشگاه فقه و حقوق دکتر عباس زراعت 1

 دبیر کمیسیون دانشگاه کاشان معاون فرهنگی  حدیث علوم قرآن و حسین ستار  دکتر 2

 عضو کمیسیون   مسئول نهاد مقام معظم رهیری حوزوی حجه االسالم شیخ علی روحانی 3

 عضو کمیسیون دانشگاه کاشان معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی مهندسی مکانیک قنبر علی شیخ زادهدکتر  4

 عضو کمیسیون دانشگاه کاشان نماینده هیأت اجرایی جذب ریاضی محض دکتر رضا جهانی نژاد 5

 


