
دانشگاه زنجان
گروه مدیریت و حسابداری

خورشیدی1397فهرست استادان مدعو ترم پاییز

مصطفی جعفری: تدوین

نفر35: نفر                            تعداد مدرس501:   دانشجو
دکترا97%

(یا عضو هیات علمی)دانشگاه دولتی % 97



و حسابداریترکیب مدرسان گروه مدیریت 

8  نفر عضو هیات علمی گروه
2 نفر در حال حذب
7 نفر عضو هیات علمیZNU

1نفر هیات علمی دانشگاه تحصیالت تکمیلی در علوم پایه
نفر هیت علمی دانشگاه آزاد اسالمیپنج
11  (غیر هیات علمی)نفر مدعو دکترا
1نفر مهندس و مدیر عامل کارخانه



اساتید مدعو غیر هیات علمی
دکتر مهناز نوروزی           رشته . ممتاز           : کارافرینی و بهره وری            کیفیت: مدیریت               درس: 1
دکتر مجتبی ذوالقدر. 2

دکتر مهدی اشکانی. 3

دکتر محمد مرادی . 4

دکتر سنگبر. 5

دکتر ناطقی. 6

دکتر محسن قربانلو. 7

دکتر خلیل نوروزی. 8

دکتر الهام  اهلل مرادی. 9

دکتر حسن ترابی. 01

مهندس اسحق رزاقی . 11



دکتر مهناز نوروزی   . از  ممت: کیفیت تدریسکارافرینی و بهره وری            : درسمدیریت         : رشته 1

دکتر مجتبی ذوالقدر    . ؟:کیفیتو مالی سیاست های پولی: اقتصاد پولی و بانکی    درس: رشته دانشگاه تبریز  2

دکتر مهدی اشکانی  . و کار،                                               طرح ریزی کسب: درسمدیریت سیستم و بازاریابی   : رشته دانشگاه تهران     3
سیستم های اطالعات مدیریت         

ممتاز: کیفیت تدریس

ITنی درمدیریت منابع انسا: مدیریت دولتی، منابع انسانی    درس: دانشگاه تهران        رشتهدکتر محمد مرادی  . 4

ممتاز: کیفیت تدریس 



  مدیریت : رشته دانشگاه سمنان        دکتر سنگبرORبهره وری و تحلیل آن ، کاربرد آماردرمدیریت   : درس


    ت هولدینگاستراتژی پردازی شرک: درسمدیریت استراتژیک  ، : رشتهدانشگاه تهران          دکتر فرزاد  ناطقی

  ولتیمبانی مدیریت د: درسم دولتی، سیاست گذاری   : رشتهدانشگاه تربیت مدرس   دکتر محسن قربانلو

     (                                                         دکترا)دانشگاه تهران ، ( لیسانس و فوق)دانشگاه تربیت مدرس دکتر خلیل نوروزی
درحال انتخاب: درسسیاستگذرای علم و فناوری                            : مدیریت ؛          دکترا : فوق: رشته



  اصول     : درسی    مدیریت بازاریابی بین الملل ، انتقال فناور: رشتهدانشگاه عالمه طباطبایی  دکتر الهام  اهلل مرادی
(  دوره تخصصی گذرانده)مکاتبات، مذاکرات و قراردادهای تجاری          

  مپیوتردرمدیریتسیستم خرید وانبارداری، کا: درسشریف، امیرکبیر؛صنعتی مالک اشتر  : دانشگاهدکتر حسن ترابی

  مدیریت کارخانه : درسمهندسی صنایع ،مدیریت   : رشته شریف، آزاد         : دانشگاه مهندس اسحق رزاقی
(مدیرعامل کارخانه بزرگ ملی سرب و روی )



هیات علمی دانشگاه آزاداسالمی

 قتصاد کالن         اصول علم اقتصاد، ا: درساقتصاد: رشته(  هرسه مقطع)عالمه طباطبایی : دکتر ندا بیات ؛ دانشگاه

 یا تی بازمهندسی تشکیالت دول: درسعلوم سیاسی       : رشته(      ع)امام صادق : دکتر اصغر پرتوی      دانشگاه
مبانی مدیریت دولتی

درس(  و دکتراد)علوم تربیتی و مدیریت آموزش  :  رشتهعالمه طباطبایی و بهشتی : محمد مجتبی زاده   دانشگاهدکتر  :
روان شناسی صنعتی

 دولتیمبانی مدیریت: درسحسابداری ومدیریت دولتی       : رشته؟ و آزاد        : دکتر نبی اهلل محمدی     دانشگاه

   نی بین المللآشنایی با قوانین کسب و کار ،حقوق بازگا: درسحقوق   : رشته کشور اتریش     : دانشگاهدکتر جواد قدسی


