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 دانشگاه زنجان

 دانشکده علوم انسانی

 گروه مدیریت و حسابداری

 : دکتر مصطفی جعفریگروهدیر م

 

 تاریخچه گروه                                                                                                                             :                             

با پذیرش دانشجو در رشته  خورشیدی1371 زنجان در سال گروه مدیریت و حسابداری دانشگاه

آمار دانشجویان و شناسی(و رشته حسابداری)مقطع کاردانی(آغاز به کار کرد.  رمدیریت )مقطع کا

 مقاطع تحصیلی به شرح زیر بوده است:

 تعداد کل دانشجویان پذیرفته شده     غاز پذیرش دانشجو   آرشته تحصیلی        سال       قطع تحصیلی   م

      .....................          ............................     ....................................                   ................................. 

 نفر 630                                        1380                        مدیریت بازرگانی           شناسی کار

 نفر 600                                         1381             صنعتی              مدیریت             کارشناسی

 نفر 770                                          1376                                  اری حسابد                 کاردانی

 نفر35                                            1398                 کارشناسی             حسابداری                 

 

 نفر70                                               1392                استراتژیک ارشناسی ارشد       مدیریت ک

 نفر70                                                1392          کارشناسی ارشد        مدیریت بازاریابی          

 نفر70                                                1392                       تحول کارشناسی ارشد        مدیریت 

 نفر30                                       1394تا1392                      مالی  کارشناسی ارشد        مدیریت

 نفر50                                               1394منابع انسانی اسالمی  کارشناسی ارشد        مدیریت 
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  گروه یوضعیت کنون

 گروه علمی دانشکده علوم انسانی، و بزرگترین 11، درحال حاضر یکی از اریمدیریت و حسابد گروه

در سه مقطع )کاردانی، دانشجو 440)بعد از گروه جغرافیا( با تعداد حدود  گروه علمی این دانشکده

 است. و گرایش  رشته  7و در  کارشناسی و کارشناسی  ارشد

    

  (استادیار 9 ، ند)دو دانشیارنفر11این گروه ،  اعضای هیات علمیتعداد 

 به ترتیب عضوهیات علمی شدن:

   (استراتژیکمالی و مدیریت دکتر رضا پیرایش )مدیریت  .1

 دکتر علی منصوری )مدیریت صنعتی پژوهش عملیاتی و تئوری های تصمیم گیری( .2

 ی )مدیریت استراتژیک و مدیریت رفتار سازمانی(دکتر مصطفی جعفر .3

 (دانشیار -رفتار سازمانیمدیریت منابع انسانی و حسین عظیمی )مدیریت دکتر  .4

 (ر ) مدیریت بازاریابیپودکتر وحیده علیخانم  .5

  (تیدکتر داوود عباسی )مدیریت دول .6

 رفتارسازمانی(مدیریت مدیریت منابع انسانی و  دیه )دکتر امید مه .7

 (دانشیار -امور مالیمدیریت و  دکتر محمد ایمانی )حسابداری .8

 (استراتژیک عمومی و مدیریت )مدیریت دکتر تکتم ساالری خانم  .9

 و مدیریت امور مالی( اریحسن نظری )حسابددکتر  .10

 دکتر سید رسول حسینی )حسابداری و مدیریت امور مالی( .11

 

 دکتر رضا پیرایش، دکتر علی منصوری، دکتر حسین عظیمی:گروه  مدیران قبلی 

 

                                                                                                                                                                                                                                                              


