
 دانشگاه یزد ت ممیزههیأ هار گذشتعضای ادوا

 

 دوره اوّل

(78-5871) 

 میبدیمحمد میرمحمدیدکتر سید علی / الدین مکیاندکتر سید نظام ممیزه: رئیس دانشگاه و رئیس هیأت

 دکتر احمد سوهانکار معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی:

 - معاون پژوهشی و فناوری:

  اعضای حقیقی هیأت ممیزه:

تر شااایسااتد دادارنیا  دکالمدرساای  دکتر حسااینیال ساایدمحمدی ی  دکتر *پندریجاللیدکتر یداهلل  دکتر محمدصااالا ایلیا 

دعلی محم  دکتر *دکتر محمد شاهدیا... زیاری  اکبر ده ان  دکتر بمانعلی ده ان منگابادی  دکتر بیژن دیاز  دکتر کرامتعلی

  .دکتر سیدمهدی کرباسیصادقیان  دکتر احمد صادقید  دکتر عطاءا... قبادیان  دکتر جعفر قیصری  

 دکتر جعفر قیصری دبیر هیأت ممیزه:

 80/80/8006ابالغ از یاریخ *: 

 دوره دوّم

(78-5878) 

 میبدیمحمد میرمحمدیسید علی دکتر ممیزه: رئیس دانشگاه و رئیس هیأت

 دکتر احمد سوهانکار/ دکتر محمدعلی امراللهی معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی:

 زارعخادمی حسن دکتر /بیژن دیازدکتر  پژوهشی و فناوری:معاون 

  اعضای حقیقی هیأت ممیزه:

 کترد دهباشی مهدی  دکتر دادارنیا  شایستد دکتر بزرگ  سایدمحمد  دکتر  ایلیاء محمدصاالا  دکتر انوشاد   سایدمحمد  دکتر

 دکتر کرباساای  ساایدمهدی دکتر قیصااری  جعفر دکتر صااادقیان  محمدعلی دکتر شاااهدی  محمد دکتر ده ان  اکبرعلی

 .میرجلیلی سیدعباس

 دکتر سیدمحمد بزرگ دبیر هیأت ممیزه:

 دوره سوّم

(85-5878) 

 میبدیمحمد میرمحمدیسید علی دکتر ممیزه: رئیس دانشگاه و رئیس هیأت

 یاردکاندکتر محمدعلی امراللهی/ دکتر ااطمد قادری معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی:

 میرزایی احمد دکتر/ زارع خادمی حسن دکتر و فناوری: معاون پژوهشی

  اعضای حقیقی هیأت ممیزه:

 دکتر شاهدی  محمد دکتر سوهانکار  احمد دکتر دیاز  بیژن دکتر نسا،  حساینی  حسان  دکتر اختصااصای    محمدرضاا دکتر 

 دیمه دکتر مظلوم  دکترمحمد کرباساای  ساایدمهدی دکتر کالنتر  ساایدمهدی دکتر قیصااری  جعفر دکتر علمدار  اصاا رعلی

 .ثابتملک

 یاردکاندکتر ااطمد قادری نس،/دکتر حسن حسینی دبیر هیأت ممیزه:

  



 دانشگاه یزد ت ممیزههیأ هار گذشتعضای ادوا

 

 دوره چهارم

(88-5885) 

 محمد میرمحمدی میبدی/ دکتر محمدصالا ایلیاءسید علی دکتر ممیزه: رئیس دانشگاه و رئیس هیأت

 / دکترقاسم بریدل مانییاردکانقادریدکتر ااطمد  معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی:

 المدرسیسیدمحمدی ی دکتر /میرزایی احمد دکتر معاون پژوهشی و فناوری:

  اعضای حقیقی هیأت ممیزه:

 دکتر یابان  محمدرضااا دکتر بهجت  عباس دکتر امیدیار  کمال دکتر امراللهی  دکترمحمدعلی اختصاااصاای  محمدرضااا دکتر

 دکتر علمدار  اص رعلی دکتر شاهدی  محمد دکتر دیاز  بیژن دکتر نسا،   حساینی  حسان  دکتر حساینی   سایدمحمدمهدی 

 .اردمیرباقری اص رسیدعلی دکتر مظلومی  سیدسعید دکتر مظلوم  دکترمحمد کرباسی  سیدمهدی دکتر قیصری  جعفر

 / دکترقاسم برید ل مانییاردکاندکتر ااطمد قادری دبیر هیأت ممیزه:

 دوره پنجم

(81-5888) 

 دکتر محمدصالا ایلیاء ممیزه: رئیس دانشگاه و رئیس هیأت

 ل مانیدکتر قاسم برید معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی:

 - معاون پژوهشی و فناوری:

  اعضای حقیقی هیأت ممیزه:

 حسن دکتر  سیدمحمدمهدی حسینیدکتر  یابان  محمدرضا دکتر انصاری  عبدالحمیددکتر  اختصاصی  محمدرضا دکتر

 ردکانی ا عابدی محمد دکتر شاهدی  محمد دکتر ده ان  اکبرعلی دکتر دیاز  بیژن دکتر دادارنیا  شایستد دکتر نس، حسینی

  دکتر ابت ثملک مهدی دکتر مظلوم  محمد دکتردکتر محمد مدرس یزدی   قیصری  عفرج دکتر علمدار  اص رعلی دکتر

 .ندیمی هادی دکتر میرغفوری  الدحبی، سید

 دکتر قاسم برید ل مانی دبیر هیأت ممیزه:

 دوره ششم

(88-5881) 

 دکتر محمدصالا ایلیاء ممیزه: رئیس دانشگاه و رئیس هیأت

 دکتر قاسم برید ل مانی معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی:

 دکتر محمدمهدی لطفی معاون پژوهشی و فناوری:

 اعضای حقیقی هیأت ممیزه:

تد زرگر  دکتر شایسابراهیمابوطالبی  دکتر محمدرضاا اختصااصای  دکتر عبدالحمید انصااری  دکتر اکبر حا     دکتر حمیدرضاا  

ر اردکانی  دکتاکبر ده ان  دکتر عباس شاااکری  دکتر محمد شاااهدی  دکتر محمد عابدی دادارنیا  دکتر بیژن دیاز  دکتر علی

ثاابت  دکتر    دکتر مهادی ملاک  زدی  دکتر محماد مظلوم دکتر محماد مادرس ی  دکتر جعفر قیصاااری  اصااا ر علمادار   علی

 .الد میرغفوریسیدحبی،

 دکتر حمیدرضا ابوطالبی دبیر هیأت ممیزه:

 


