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 ...........شماره...... اصفهان صنعتی دانشگاه

 ...........پیوست.... 11181883دورنویس  -11181831تلفن - 15848-11888  پستی کد - اصفهان

  
 21/4/2۳31مورخ  ششم دوره از نشست اولین صورتجلسه چهاردهم مصوبه موضوع) -۳ شماره پیوست

 (اصفهان صنعتی دانشگاه امنایهیات 

 گلپایگان مهندسی و فنی دانشکده -1 و اصفهان صنعتی دانشگاه -2: علمی هیات غیر اعضای استخدامی نامه آیین
 

 

 

 باقری عبدالرضا دکتر

 ممیزه هایهیات و امنا هایهیات و رئیس مرکز وزیر مقام قائم 
 

 مهر مرکز

 های ممیزههای امنا و هیاتهیات
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 گلپایگان مهندسی و فنی دانشکده -1 و اصفهان صنعتی دانشگاه -2: علمی هیات غیر اعضای استخدامی نامه آیین
 

 

 

 باقری عبدالرضا دکتر

 ممیزه هایهیات و امنا هایهیات و رئیس مرکز وزیر مقام قائم 
 

 مهر مرکز

 های ممیزههای امنا و هیاتهیات
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 های ممیزههای امنا و هیاتهیات

x
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 های ممیزههای امنا و هیاتهیات
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.
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. 
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