
89-89شاهد و ایثارگر سال تحصیلی و کارشناس پیگیر اساتید مشاور   

شاهد و ایثارگر محترم مشاور و کارشناسان لیست اسامی اساتید  

 

 دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی

 1 جناب آقای دکتر جمال الدین مهدی نژاد

 2 جناب آقای دکتر هادی عارفی

طغرالجردی مجید  هاشمی جناب آقای دکتر  3 

 

 دانشکده علوم پایه

عبداهلل میرزایی رسول جناب آقای دکتر  1 

 2 جناب آقای دکتر محمدجواد اسالم پور

 3 سرکار خانم دکتر رویا مجیدی

 4 سرکار خانم دکتر معصومه قلخانی

 

های نوینمهندسی مواد و فناوری دانشکده  

علیرضا ذاکریجناب آقای دکتر   1 

 2 جناب آقای دکتر سید محمود فاطمی 

فائزه فاضلی سرکار خانم دکتر  3 

 

 دانشکده مهندسی کامپیوتر

پورجناب آقای دکتر رضا ابراهیم  1 

زادهجناب آقای دکتر علیرضا بساق  2 

 3 جناب آقای دکتر محمد کالنتری
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 دانشکده مهندسی عمران

سعید غفارپور جهرمیجناب آقای دکتر   1 

فرهاد حسینعلیجناب آقای دکتر   2 

موسی مظلومجناب آقای دکتر   3 

 

 دانشکده مهندسی مکانیک

 1 جناب آقای دکتر جواد کدخداپور

لیجناب آقای دکتر مجید شاه ق  2 

 3 جناب آقای دکتر ولی اهلل پناهی زاده

 

 دانشکده علوم ورزشی

 1 جناب آقای دکتر فرشید طهماسبی

مجتبی صالح پورجناب آقای دکتر   2 

دکتر فرزانه حاتمی سرکار خانم  3 

 

 دانشکده علوم انسانی

فاطمه خالوندی دکتر سرکار خانم  1 

 2 جناب آقای دکتر رضا نجاتی

صفره حسینجناب آقای دکتر   3 

 

 دانشکده مهندسی برق

مینا امیر مزلقانی  دکتر سرکار خانم  1 

 2 جناب آقای دکتر فرید کربالیی 

 3 سرکار خانم دکتر نسترن واثق
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 لیست کارشناسان محترم شاهد و ایثارگر

 1 جناب آقای مرآتی)دانشکده برق(

 2 جناب آقای درویش)دانشکده مکانیک(

 3 سرکار خانم زندوکیلی)دانشکده تربیت بدنی(

 4 سرکار خانم ولیجانی)دانشکده کامپیوتر(

شهرسازی(سرکار خانم رضایی)دانشکده معماری و   5 

(های نویندانشکده مواد و فناوریسرکار خانم ایوبی)  6 

 9 سرکار خانم عبدالملکی)دانشکده علوم پایه(

 9 سرکار خانم ناصری)دانشکده علوم انسانی(

ر خانم امیری)دانشکده عمران(سرکا  8 
 


