نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکترا

رضا فرضی پور

استاد

مدیریت صنعتی

مدیریت صنعتی

مدیریت صنعتی

مصطفی مبلغی

استادیار

مهندسی مواد و

مهندسی تعمیر و

ریخته گری

نگهداری

حوزه تخصصی

Email

 ، DEAمدیریت زنجیره تامین
سبز ،مدیریت زنجیره تامین
پایدار ،مدیریت زنجیره تامین

farzipour@yaho
o.com

حالل
مدیریت کیفیت ،منابع انسانی
مدیریت دانش ،سیستم های
مدیریت صنعتی

کیفیت  ،ارزیابی عملکرد ،

@m_moballeghi
yahoo.com

CRM ،TQM

مدیریت استراتژیک/همسویی
مهرداد حسینی
شکیب

دکتر غالمرضا بابایی

استادیار

دانشیار

ریاضیات کاربردی-
تحقیق در عملیات

مهندسی صنایع-

مدیریت صنعتی-

مدیریت سیستم و

مدیریت تولید و

بهره وری

عملیات

آمار حیاتی

استراتژیک ،مدیریت بهره
وری و تعالی سازمانی،مدیریت
خدمات ،پویایی سیستم،
مدیریت تولید و عملیات

mehrdadshakib
@gmail.com

کارشناسی ارشد

دکترا

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

کارشناسی

مدیریت صنعتی

مدیریت صنعتی

پیام مکوندی

استادیار

مدیریت صنعتی

مدیریت صنعتی

مدیریت صنعتی

علیرضا پورابراهیمی

استادیار

اقتصاد نظری

مدیریت صنعتی

مدیریت صنعتی

عباس خمسه

استادیار

مهندسی صنایع /

مدیریت تکنولوژی

مدیریت تکنولوژی

تکنولوژی صنعتی

 /انتقال تکنولوژی

 /مدیریت R&D

حوزه تخصصی

Email

سیستم های خبره و فازی ،
مدیریت زنجیره تامین ،مدل
سید شهروز حسینی
نیا

استادیار

مهندسی صنایع
گرایش تولید صنعتی

های ترکیبی  ،سیستم های
تصمیم گیرنده ،مدیریت

@sh_hosseininia
yahoo.com

دانش  ،پویایی سیستم ،مدل
های ارزیابی DEA،
تصمیم گیری مبتنی بر مدل
های ریاضی ،کاربرد سیستم
های استنتاج فازی در تصمیم
گیری ،کاربرد مدل های
هیبرید هوش مصنوعی در

makvandi@gmai
l.com

تصمیم گیری ،ارزیابی
عملکرد ،برنامه ریزی و
تصمیم گیری استراتژیک
سیستم های فازی،
سیستمهای اطالعاتی
مدیریت ،مدیریت تکنولوژی و
نوآوری ،مدیریت فناوری
اطالعات ،تحقیق در عملیات
مدیریت تکنولوژی و انتقال
تکنولوژی ،مدیریت نوآوری،
مدیریت ،R&D
مدیریت NPD
مدیریت استراتژیک

Ab_khamseh@y
ahoo.com

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکترا

علی رمضانی

استادیار

مدیریت صنعتی

مدیریت صنعتی

مدیریت صنعتی

زهره موسوی

استادیار

مدیریت دولتی

مدیریت دولتی

مهندسی صنایع-

مدیریت صنعتی-

مدیریت بازرگانی-

تولید صنعتی

تولید و عملیات

بازاریابی بین الملل

اقتصاد نظری

اقتصاد نظری

اقتصاد نظری

حوزه تخصصی

Email

مدیریت استراتژیک،برنامه
ریزی تولید،سیستم تولید
چابک،مدیریت زنجیره
تامین،کنترل پروژه،ارزیابی

Ramezani.mana
gement@yahoo.
com

اقتصادی طرح ها

مدیریت کیفیت ،سیستم های
مدیریت دولتی-

کیفیت ،منابع انسانی،

منابع انسانی

مدیریت دانش ،ارزیابی

_zohre_mousavi
k@yahoo.com

عملکردCRM ،TQM ،

حسین علی مومنی

استادیار

بازاریابی ،بازاریابی بین
المللی ،مدل های انتخاب
گسسته

alimomeni@gm
ail.com

اقتصاد و تجارت بین الملل،
ابراهیم رازینی

استاد یار

بورس اوراق بهادار و بازار
سرمایه ،بانکداری ،ارز ،بهره
وری

a_razini@yahoo.
com

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دانشیار

حسابداری

حسابداری

رضا نظری

استادیار

حسابداری

حسابداری

بهمن بنی مهد

استادیار

حسابداری

حسابداری

حسابداری

استادیار

حسابداری

حسابداری

حسابداری

مهدی مرادزاده فرد

دکترا

حوزه تخصصی

حسابداری گرایش

کلیه مباحث حسابداری مالی

مالی

و حسابرسی

مدیریت بازرگانی-

کلیه مباحث حسابرسی و

مدیریت مالی

حسابداری مدیریت

حسابرسی،کیفیت سود،
مدیریت سود ،کیفیت صورت
های مالی

کلیه مباحث مربوط به
بهرام همتی

حسابرسی ،حسابرسی
سیتمهای کامپیوتری

Email

b_banimahd@y
ahoo.com

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکترا

اعظم شکری

استادیار

حسابداری

حسابداری

حسابداری

استادیار

حسابداری

حسابداری

حسابداری

استادیار

حسابداری

حسابداری

حسابداری

حوزه تخصصی

حسابداری مالی ،مدیریت
سود ،حسابرسی ،مباحث
رفتاری

حمید احمدزاده

دکتر سید حسین
حسینی

دکتر محمود خدام

استادیار

مدیریت مالی و سرمایه
گذاری

Email

Azam_shokri@y
ahoo.com

نام و نام خانوادگی

دکتر قاسم محسنی
دمنه

مرتبه علمی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکترا

حوزه تخصصی

Email

مدیریت مالی و سرمایه

استادیار

گذاری

اقتصاد پول ،ارز و بانکداری،
فرهاد ثوابی

استادیار

علوم اقتصادی

علوم اقتصادی

علوم اقتصادی

نظریات مدیریت مالی ،اقتصاد
ریاضی ،تجزیه و تحلیل
آماری ،مطالعه نظریات رشد

@farhad_savabi
yahoo.com

