
 ٩٠/٥/٢٦اعضاء هيأـ علمی استان تهران
واحد/مرکز

 اصلی
واحد /مرآز

 تجميعی
نام رديف

 مرتبه رشته تحصيلي وضعيت نام خانوادگي
رديف

 ري

 1 استاديار مهندسي مكانيك طرح سربازي ...عبدا اسكندري ثاني 1 ري

 2 استاديار حسابداري قرارادادي اكبر اميني مهر 2 ري

 3 مربي مهندسي عمران دستيار آموزشي جالل ايوبي نژاد 3 ري

 4 مربي فيزيك پزشكي دستيار آموزشي فائقه بور بور حسين بيگي 4 ري

 5 مربي كامپيوتر رسمي آزمايشي جعفر تنها 5 ري

 6 استاديار علوم تربيتي قراردادي فتانه حسني جعفري 6 ري

 7 مربي فقه و اصول پيماني اكرمحسين زاده اصفهاني 7 ري

 8 استاديار حقوق پيماني حسن خسروي 8 ري

 9 مربي فقه و مباني حقوق-حوزوي قراردادي علي خلفي 9 ري

 10 استاديار مديريت استراتژيك رسمي آزمايشي علي ربيعي 10 ري

 11 مربي مهندسي سيستم هاي اقتصادي پيماني حجت سليماني ملكان 11 ري

 12 استاديار جغرافيا رسمي آزمايشي عليرضا سياف زاده 12 ري

 13 مربي مهندسي عمران دستيار آموزشي سعيد شاكر 13 ري

 14 مربي مديريت دولتي دستيار آموزشي محمد رضا شهيدي تبار 14 ري

 15 استاديار باستان شناسي پيماني الياس صفاران 15 ري

 16 استاديار مهندسي صنايع پيماني ركسانا فكري 16 ري

 17 مربي علوم سياسي قراردادي حشمت اله فالحت پيشه 17 ري

 18 استاديار آموزش محيط زيست قراردادي مريم الريجاني 18 ري

 19   جامعه شناسي قراردادي پاره وقت زهرا محمدي 19 ري

 20 استاديار بيوتكنولوژي قراردادي حسين مقصودي 20 ري

 21 استاديار فلسفه و كالم اسالمي رسمي آزمايشي گيتا مقيمي 21 ري

 22 مربي حقوق دستيار آموزشي محمد رضا نبي زاده اربابي 22 ري

 23 استاديار مديريت بازرگاني رسمي حبيب اله دانائي 1 اسالمشهر اسالمشهر



 24 مربي مديريت صنعتي دستيار آموزشي مهدي احمدي پناه 2 هراسالمش

 25 استاديار زبان و ادبيات فارسي رسمي آزمايشي احمد علي جعفري 3 اسالمشهر

 اسالمشهر
 سوده حامد توسلي 4

پاره وقت -قراردادي
   حقوق وقت

26 

 27 مربي فلسفه غرب دستيار آموزشي مريم دربانيان 5 چهاردانگه

 28 مربي مديريت -علوم تربيتي دستيار آموزشي محمد شاه حاتمي 6 چهاردانگه

 29 استاديار جغرافيا پيماني حسين شيخ حسني 7 چهاردانگه

 30 استاديار فقه و حقوق قراردادي حميد كاوياني 8 چهاردانگه

 31 مربي كامپيوتر پيماني شيرين مير عابديني 9 چهاردانگه

 باقرشهر

 32 مربي كامپيوتر قراردادي مريم نعمتي 1 باقر شهر

 33 مربي شيمي فيزيك دستيار آموزشي فرزانه علي محمدي آراني 2 باقر شهر

 34 مربي قرآن و حديث دستيار آموزشي فاطمه حسيني عالئي 3 باقرشهر

 35 مربي فلسفه و كالم اسالمي قراردادي حسين رحماني تير كالئي 4 باقرشهر

 كهريزك
 ميرزاپور آلهاشم 5

صديقه 
 مربي اديان  قراردادي سادات

36 

 37 استاديار حقوق قرارداددي جالل سلطان احمدي 6 قيامدشت

 بهارستان

 38 مربي روانشناسي پيماني مهدي صحرا گرد 1 گلستان

 39 مربي MBA  دستيار آموزشي كاوه فرهادي كمره 2 گلستان

 40 مربي شيمي دستيار آموزشي فرزاد سليماني 3 گلستان

 41 مربي حقوق دستيار آموزشي سميه تفقدي زارع 4 گلستان

 42 استاديار مديريت استراتژيك قراردادي سيد موسي خادمي 5 گلستان

 43 مربي قرآن و حديث پيماني روح اله نادعلي دليگاني 6 گلستان

 44 مربي فقه و مباني حقوق-حوزوي دستيار آموزشي احمدرضا حسينخاني 7 گلستان

 45   روانشناسي پاره وقت-قراردادي پروين ميرزايي 8 نسيم شهر

 46 مربي تربيت بدني دستيار آموزشي محبوبه روزبهاني 9 نسيم شهر

 47 استاديار حقوق پيماني كيان فوالدي 10 نسيم شهر



 48 مربي حقوق دانشجوي دكترا اكبر اديبي 11 نسيم شهر

 49 مربي فلسفه و كالم-حوزوي دستيار آموزشي محمدرضا متقيان 12 نسيم شهر

 پرند

 50 مربي مهندسي صنايع پيماني محمدرضا مشايخ 1 پرند

 51 استاديار عمرانمهندسي  پيمانيمحمود رضا  كي منش 2 پرند

 52 مربي مهندسي معماري رسمي آزمايشي محمد علي طبرسا 3 پرند

 53 مربي مهندسي مكانيك دستيار آموزشي عرفان خسرويان چم پيري 4 پرند

 54 استاديار مهندسي برق قراردادي محمدهادي معظم 5 پرند

 55 استاديار مهندسي نساجي قراردادي عليرضا پورمحمدي 6 پرند

 56   روانشناسي پاره وقت-قراردادي مهناز مغانلو 7 پرند

 57 استاديار مهندسي هوا فضا قراردادي اميرهوشنگ تاج فر 8 پرند

 58 مربي زبان و ادبيات عرب دستيار آموزشي حسن نوروزي 9 پرند

 59 استاديار رياضي قراردادي فهيمه سلطانيان 10 پرند

 پرند
 سيدجواد ميراميني 11

قراردادي نيمه  
   مديريت بازرگاني وقت

60 

 61 استاديار زلزله شناسي قراردادي  اصغر آزادي 12 پرند

 62 مربي حقوق دستيار آموزشي رسول ابافت 13 پرند

 پرند
 هاشمي كروئي 14

سيد سيف 
 استاديار تخصصي تبليغ-حوزوي پيماني اله

63 

 64 استاديار علوم سياسي قراردادي حسينعلي كريمي فيروزجايي 15 رباط كريم

 65 استاديار حقوق قراردادي حسين آل كجباف 16 رباط كريم

 66 مربي اديان قراردادي عاطفه بانك 17 رباط كريم

 67 استاديار فقه و اصول-حوزوي قراردادي محمد ولي اسدي 18 رباط كريم

 68 مربي فلسفه و كالم-حوزوي دستيار آموزشي كريم شكرزاده 19 رباط كريم

 حسن آباد

 69 استاديار مهندسي صنايع قراردادي حسين غضنفري 1 حسن آباد

 70 مربي مهندسي معماري پيماني علي قرباني 2 حسن آباد

 71 مربي )راه آهن(مهندسي عمران قراردادي حميد يعقوبي سراي 3 حسن آباد



 72 مربي تاريخ دستيار آموزشي سعيد نجار 4 حسن آباد

 73 استاديار مديريت مالي پيماني بهروز الري سمناني 5 حسن آباد

 74 مربي مديريت دولتي پيماني علي بهاري فر 6 حسن آباد

 75 استاديار حقوق پيماني محمد يار ارشدي 7 حسن آباد

 76 مربي فقه و حقوق دستيارآموزشي رضا كرمي 8 حسن آباد

 77 مربي فلسفه و كالم -حوزوي پيماني علي اصلملكي  9 حسن آباد

 حسن آباد
10 

عباسي حسين 
 استاديار فلسفه و كالم اسالمي قراردادي حسن آبادي

78 

 تهران جنوب

 79 استاديار تربيت بدني رسمي آزمايشي آذر آقاياري 1 تهران جنوب

 تهران جنوب
 تقي زاده 2

محمد 
 استاديار روانشناسي رسمي آزمايشي احسان

80 

 81 دانشيار روانشناسي تربيتي رسمي آزمايشي حسين زارع 3 تهران جنوب

 82 استاديار روانشناسي رسمي مهناز   علي اكبري 4 تهران جنوب

 83 دانشيار روانشناسي رسمي علي اصغر  كاكوجويباري 5 تهران جنوب

 84 استاديار انگليسيآموزش زبان  رسمي منوچهر جعفري گوهر 6 تهران جنوب

 85 مربي زبان انگليسي رسمي فاطمه سليميان  7 تهران جنوب

 86 استاديار زبانشناسي پيماني مريم سادات غياثيان 8 تهران جنوب

 87 استاديار زبان و ادبيات فارسي رسمي آزمايشي فاطمه  توكلي رستمي 9 تهران جنوب

 88 استاديار زبان و ادبيات فارسي آزمايشيرسمي  نرگس محمدي بدر 10 تهران جنوب

 89 استاديار زبان وادبيات فارسي رسمي علي محمد پشتدار  11 تهران جنوب

 90 استاديار مديريت آموزش و پرورش رسمي مهران فرج الهي 12 تهران جنوب

 91 استاديار آموزش محيط زيست رسمي آزمايشي سيد محمد شبيري 13 تهران جنوب

 92 استاديار علوم سياسي قراردادي رضا جاللي 14 تهران جنوب

 93 استاديار علوم سياسي پيماني محمد رضا  حاتمي 15 تهران جنوب

 94 استاديار حقوق پيماني فاطمه سوهانيان  16 تهران جنوب

 95 استاديار قرآن و حديث رسمي مهين  شريفي اصفهاني 17 تهران جنوب



 96 مربي قرآن و حديث رسمي آزمايشي محمد هادي امين ناجي 18 تهران جنوب

 97 استاديار فقه و اصول-حوزوي رسمي آزمايشيمحمد صادق  جمشيدي راد 19 تهران جنوب

 98 استاديار فلسفه و حكمت اسالمي رسمي عليرضا اژدر 20 تهران جنوب

 99 استاديار فلسفه و كالم اسالمي رسمي مرضيه  اخالقي 21 تهران جنوب

 100 دانشيار فلسفه  رسمي محمد علي عباسيان چالشتري 22 تهران جنوب

 101 مربي فلسفه و حكمت اسالمي رسمي آزمايشيمحمد جواد  سعيديان 23 تهران جنوب

 102 استاديار روانشناسي قراردادي پاره وقت زهرا عارف نسب 24 تهران جنوب

 103 استاديار علوم سياسي پيماني قاسم  فرج الهي 25 تهران جنوب

 تهران شرق

 104 استاديار رياضي پيماني خديجه احمدي آملي 1 تهران شرق

 105 استاديار مهندسي معماري پيماني ساناز ليتكوهي 2 تهران شرق

 106 استاديار پژوهش هنر پيماني آناهيتا  مقبلي 3 تهران شرق

 107 استاديار رياضي آمار رسمي آزمايشي علي شادرخ  4 تهران شرق

 108 استاديار زلزله شناسي رسمي آزمايشي محمد آريا منش 5 تهران شرق

 109 دانشيار زمين شناسي رسمي سيد احمد بابازاده 6 تهران شرق

 110 استاديار زمين شناسي رسمي آزمايشي سيد جواد  مقدسي 7 تهران شرق

 111 مربي شيمي رسمي بهجت طاراني 8 تهران شرق

 112 استاديار شيمي آلي رسمي آزمايشي اعظم  منفرد  9 تهران شرق

 113 استاديار شيمي تجزيه رسمي آزمايشي شهال مظفري 10 تهران شرق

 114 استاديار فيزيك جامد پيماني علي اصغر شكري 11 تهران شرق

 115 دانشيار فيزيك آزمايشيرسمي  عليرضا صفار زاده 12 تهران شرق

 116 استاديار فيزيك پيماني سينا ملواني 13 تهران شرق

 117 استاديار فيزيك رسمي علي هاشمي زاده عقدا 14 تهران شرق

 118 استاديار محيط زيست پيماني محمد رضواني گيل كالئي 15 تهران شرق

 119 دانشيار كشاورزي رسمي محسن شوكت فدايي 16 تهران شرق

 120 استاديار آمار رسمي آزمايشي پرويز نصيري 17 تهران شرق

 121 مربي زيست رسمي ژوليت اردوخانيان  18 تهران شرق



 122 مربي زيست رسمي آزمايشي آمنه جمشيدي 19 تهران شرق

 123 مربي زيست رسمي آزمايشي فرشته شامحمدي 20 تهران شرق

 124 استاديار زيست جانوري آزمايشيرسمي  سيما نصري 21 تهران شرق

 125 استاديار ژنتيك پيماني سيدكاظم بيدكي 22 تهران شرق

 126 استاديار شيمي پيماني ميترا  احمدي 23 تهران شرق

 127 استاديار آب و هوا شناسي رسمي آزمايشي فريد اجاللي 24 تهران شرق

 تهران شمال

 128 استاديار )حمل و نقل(عمران قراردادي سيدجواد شيرازيان 1 تهران شمال

 129 استاديار كامپيوتر پيماني آرش قربان نيا دالور 2 تهران شمال

 130 استاديار مهندسي صنايع رسمي اعظم دخت صفي صمغ آبادي 3 تهران شمال

 131 استاديار مهندسي مكانيك پيماني علي قاضي زاده 4 تهران شمال

 132 استاديار مهندسي الكترونيك رسمي مهدي جوانمرد 5 تهران شمال

 133 استاديار مهندسي برق پيماني رضا عسگري مقدم 6 تهران شمال

 تهران غرب

 134 استاديار علوم اقتصادي پيماني جهانگير بياباني 56 تهران غرب

 135 استاديار اقتصاد پول رسمي آزمايشي محمدرضا رنجبرفالح 1 تهران غرب

 136 استاديار جامعه شناسي رسمي آزمايشي پروانه دانش 2 تهران غرب

 137 استاديار جامعه شناسي رسمي امير ملكي 3 تهران غرب

 138 استاديار مديريت بازرگاني رسمي آزمايشي محمدمهدي پرهيزگار  4 تهران غرب

 139 استاديار مديريت بازرگاني رسمي آزمايشي محمد محمودي ميمند 5 تهران غرب

 140 استاديار اداره امور بازرگاني رسمي آزمايشي محمدرضا عباسي 6 تهران غرب

 141 استاديار مديريت رسمي آزمايشي مينو اميني ميالني 7 تهران غرب

 142 مربي مديريت دولتي پيماني مالك دلير 8 تهران غرب

 احمدي  9 تهران غرب

سيد علي 
 دانشيار رفتاريمديريت  رسمي اكبر

143 

 144 استاديار مديريت دولتي رسمي آزمايشي امير حسين اميرخاني 10 تهران غرب

 145 استاديار مديريت  دولتي رسمي رضا رسولي 11 تهران غرب



 146 استاديار علوم دفاعي استراتژيك رسمي محمدتقي اميني 12 تهران غرب

 147 استاديار جغرافيا رسمي مصطفي طالشي 13 تهران غرب

 148 استاديار جغرافيا رسمي آزمايشي قدير  فيروز نيا 14 تهران غرب

 149 استاديار جغرافيا رسمي نفيسه  مرصوصي 15 تهران غرب

 16 تهران غرب
موسي كاظمي 

 استاديار جغرافيا رسمي سيد مهدي محمدي
150 

 151 استاديار جغرافيا پيماني علي نصيري 17 تهران غرب

 لواسانات

 152 استاديار علوم تربيتي قراردادي ثنا صفري 1 قصران

 153 مربي الهيات دستيار آموزشي علي مهديان 2 قصران

 154 مربي مهندسي معماري دستيار آموزشي سيد ابوذر خضرائي افضلي 3 لواسانات

 155 مربي مهندسي عمران دستيار آموزشي جواد مصباحي 4 لواسانات

 156 استاديار زبان و ادبيات فارسي دستيار آموزشي علي اصغر بوند شهرياري 5 لواسانات

 157 استاديار زبان و ادبيات فارسي رسمي آزمايشي فرهاد درودگريان 6 لواسانات

 158 مربي پزشكي دستيار آموزشي علي عسگري 7 لواسانات

 159 استاديار فيزيك بنيادي رسمي آزمايشي احمد آخوند 8 لواسانات

 160 استاديار علوم ارتباطات پيماني احمد مرادي 9 لواسانات

 161 استاديار كشاورزي قراردادي  فتح اله آقاسي زاده 10 لواسانات

 162 مربي حقوق پيماني ليال دليري 11 لواسانات

 163 مربي علوم قرآن و حديث پيماني ولي اله كردلو 12 لواسانات

 164 استاديار علوم قرآن و حديث قراردادي فهيمه كلباسي اصفهاني 13 لواسانات

 165 استاديار فلسفه و كالم اسالمي رسمي آزمايشي ناصر محمدي 14 لواسانات

 لواسانات
 سليم بهرامي 15

سيده 
 استاديار مهندسي عمران قراردادي بهنوش

166 

 167 مربي فقه و حقوق دستيار آموزشي ...رحمت ا بابايي استخرسري 16 لواسانات

 دماوند
 168 مربي كامپيوتر پيماني حسن عسگرزاده 1 دماوند

 169 مربي تاريخ رسمي آزمايشي حامد فروزان 2 دماوند



 170 استاديار محيط زيست قراردادي مهسا پورصفري  3 دماوند

 171 استاديار زبان انگليسي پيماني مسعود راعي شريف آباد 4 دماوند

 172 استاديار زبان و ادبيات فارسي قراردادي اميرحسين ماحوزي 5 دماوند

 173 استاديار علوم اقتصادي قراردادي كامران ماني 6 دماوند

 174 مربي علوم سياسي دستيار آموزشي محمدرضا مير شمسي 7 دماوند

 175 مربي جغرافيا رسمي آزمايشي جمعلي طهماسبي پاشا 8 دماوند

 176 مربي كامپيوتر قراردادي مهدي نوروزي 9 رودهن

 177 مربي كامپيوتر دستيار آموزشي مهسا نظري 10 رودهن

 178 مربي كامپيوتر دستيار آموزشي امير فرمانبر 11 رودهن

 179 مربي روانسنجي دستيار آموزشي زيبا برقي ايراني 12 رودهن

 180 مربي مهندسي كشاورزي قراردادي پاره وقت سحر طبيبيان 13 رودهن

 181 استاديار زبان انگليسي قراردادي اميررضا نعمت تبريزي 14 رودهن

 182 مربي زبان انگليسي قراردادي وحيدرضا نعيمي 15 رودهن

 183 استاديار فلسفه تعليم و تربيت رسمي آزمايشي زهره اسمعيلي 16 رودهن

 184 استاديار قرآن و حديث طرح سربازي سيد علي الهديعلم  17 رودهن

 185 مربي فلسفه و كالم اسالمي قراردادي اكرم رحيمي 18 رودهن

 186 مربي كامپيوتر دستيار آموزشي زينب زارع حسيني 19 آبسرد

 187 استاديار علوم دفاعي استراتژيك رسمي آزمايشي حسين متفكر 20 آبسرد

 فيروزكوه

 188 مربي علوم تربيتي پيماني احمد فتح الهي كوچه 1 فيروزكوه

 189 استاديار منابع طبيعي قراردادي  افروز علي محمدي 2 فيروزكوه

 190 مربي فقه و حقوق-حوزوي دستيار آموزشي اصغر رستمي 3 فيروزكوه

 پرديس

 191 مربي روانشناسي دستيار آموزشي سيده مريم علي بخشي 1 بومهن

 192 مربي زبان انگليسي دستيار آموزشي محدثه اثني عشري 2 بومهن

 193 مربي زراعت پيماني غالمرضا اكبري 3 بومهن

 194 مربي   دستيار آموزشي مصطفي باغدارنيا 4 بومهن

 195 مربي علوم دامي دستيار آموزشي تيمور تنها قزلي 5 بومهن



 پرديس
 ستاريان 6

حنيف 
 مربي مهندسي عمران دستيار آموزشي حسين

196 

 197 استاديار روانشناسي قراردادي سوسن عليزاده فرد 7 پرديس

 198 استاديار قارچ شناسي قراردادي  نوشين سهرابي 8 پرديس

 199 مربي شيمي فيزيك پيماني نرگس عجمي 9 پرديس

 200 مربي معارف اسالمي و مديريت طرح سربازي ناصر برخوردار 10 پرديس

 201 استاديار مديريت آموزشي قراردادي ميترا عزتي 11 پرديس

 202 استاديار منابع طبيعي قراردادي مرضيه  علي خواه اصل 12 پرديس

 203 استاديار روانشناسي پيماني مجيد صفاري نيا 13 جاجرود

 204 استاديار مديريت دولتي پيماني مجيد ضماهني 14 جاجرود

 205 مربي اديان  قراردادي فاطمه كيائي 15 جاجرود

 شهريار

 206 استاديار زبان انگليسي پيماني حسن ايرواني 1 شهريار

 207 استاديار زبان انگليسي رسمي فاطمه همتي 2 شهريار

 208 استاديار تربيت بدني قراردادي فرناز ترابي 3 شهريار

 209 استاديار زبانشناسي پيماني آرزو نجفيان 4 شهريار

 210 استاديار جغرافيا قراردادي علي سوري نژاد 5 شهريار

 211 استاديار علوم اقتصادي قراردادي وحيد شقاقي شهري 6 شهريار

 شهريار
 ناصر يزداني 7

قراردادي نيمه  
   مديريت بازرگاني وقت

212 

 213 استاديار مديريت استراتژيك قراردادي سيد محمد ميرمحمدي 8 شهريار

 214 استاديار حقوق پيماني عبدالرسول دياني 9 شهريار

 215 استاديار حقوق پيماني حسين رهنما 10 شهريار

 216 مربي حقوق قراردادي  ابوذر قبادي 11 شهريار

 217 مربي فلسفه و كالم اسالمي پيماني زهرا خير الهي 12 شهريار

 218 استاديار رياضي طرح سربازي مسعود خليلي 13 شهر قدس

 219 مربي كشاورزي پيماني سولماز احمديان 14 شهر قدس



 شهرقدس
 موسوي 15

مليحه 
 مربي زبان انگليسي دستيار آموزشي سادات

220 

 221 مربي مديريت بازرگاني دستيار آموزشي ناصر شم بياتي 16 شهرقدس

 222 استاديار رياضي كاربردي استاديار پرستو ريحاني اردبيلي 17 شهرقدس

 223 مربي فقه و حقوق دستيار آموزشي زري فيروزگاه 18 شهرقدس

 مالرد

 224 مربي مشاوره پيماني نادره بحري 1 صفادشت

 225 مربي حسابداري قراردادي داريوش بهمني 2 صفادشت

 226 مربي مديريت دولتي دستيار آموزشي محمد رضا زين الديني 3 صفادشت

 227 استاديار تخصصي كالم-حوزوي قراردادي علي فرهودي 4 صفادشت

 228 مربي علوم تربيتي پيماني فروزان ضرابيان 5 مالرد

 229 مربي مديريت دولتي دستيار آموزشي سعيد حجرگشت 6 مالرد

 230 مربي روانشناسي دستيار آموزشي فاطمه آجرلو 7 مالرد

 231 مربي فقه و حقوق پيماني زهرا علي بخشي 8 مالرد

 كن

 232 مربي روانشناسي دستيار آموزشي مريم بيات 1 كن

 233 استاديار مديريت آموزشي رسمي آزمايشي حميد ملكي 2 كن

 كن
 نرگس محمدعلي پور 3

قراردادي نيمه  
   كتابداري وقت

234 

 235 استاديار الهيات پيماني فاطمه عليپور 4 كن

 236 مربي اديان قراردادي زهرا بيدكي 5 كن

 ورامين

 237 استاديار زبانشناسي پيماني محمد رضا احمدخاني 1 ورامين

 ورامين
 پيماني معصومه رنج بخش 2

آموزش و پرورش كودكان 
 مربي استثنايي

238 

 239 استاديار تفسير و علوم قرآن قراردادي رحيم آقا علي 3 ورامين

 240 مربي كامپيوتر قراردادي محمد سليماني تبار 4 ورامين

 241 استاديار علوم اقتصادي قراردادي مراد راهداري 5 ورامين

 242 مربي جامعه شناسي رسمي آزمايشي شهناز صداقت زادگان 6 ورامين



 243 استاديار مديريت مالي پيماني اوژن كريمي 7 ورامين

 244 مربي شيمي  پيماني مليحه خاكستاني شهري 8 ورامين

 245 استاديار شيمي فيزيك پيماني مرجان رفيعي اردكاني 9 ورامين

 پاكدشت

 246 استاديار جغرافيا قراردادي مختار يوردخاني 1 پاكدشت

 247 مربي كتابداري قراردادي علي خيشوند 2 پاكدشت

 248 استاديار علوم اقتصادي قراردادي مرجان فقيه نصيري 3 پاكدشت

 249 مربي علوم اجتماعي دستيار آموزشي علي باصري 4 پاكدشت

 250 مربي حسابداري قراردادي علي اصغر صالحي 5 پاكدشت

 251 مربي زيست جانوري پيماني فاطمه شاهي صدرآبادي 6 پاكدشت

 252 استاديار فلسفه و كالم-حوزوي پيماني سيد رضا يوسفي 7 پاكدشت

 پيشوا

 253 مربي مهندسي برق قراردادي مجتبي رضايي 1 پيشوا

 254 مربي مديريت آموزشي دستيار آموزشي سميه سلماني كله 2 پيشوا

 255 مربي قرآن و حديث دستيار آموزشي جواد فتحي اكبرآبادي 3 پيشوا

 256 استاديار ادبيات تطبيقي قراردادي بهناز عليپور 4 پيشوا

 257 استاديار فلسفه و كالم-حوزوي پيماني سيد حسن بطحائي 5 پيشوا

 


