
 فهرست اسامي و مشخصات مدرسين معرفي شده (برون سازماني) از حوزه ستادي 

 رشته تحصيلي درجه علمي نام و نام خانوادگي رديف

 DBA دكترا كامران صحت 1
 آمار دكترا حميدرضا نواب پور 2
 جمعيت شناسي دكترا منصور شريفي 3
 آمار دكترا مونا شكري 4
 مديريت دولتي دكترا سيد احمد طباطبايي 5
 جمعيت شناسي دكترا محمود مشفق 6
 حقوق دكترا ولي رستمي 7
 جامعه شناسي دكترا شهال كاظمي پور 8
 حقوق خصوصي دكترامحمود تفكريان  9

 IT دكترا سهراب بهروزيان 10
 حقوق عمومي دكتراسيد باقر ميرعباسي  11
 فلسفه بازرگانيدكترا  خسروصحت  12
 حقوق خصوصيدكترا   حسين صادقي  13
 علوم قرآن وحديثدكترا اكرم دياني   14
 علوم سياسيدكترا محمدساالر كسرايي  15
 فلسفه سياسيدكترا  علي جان بزرگي  16
 علوم تربيتيفوق ليسانس  رمضان عبدالحسيني   17
 زبان و ادبيات فارسي     فوق ليسانس يوسف محمد نژاد   18
 مديريت بازرگانيفوق ليسانس سيد محمد موسوي   19
 تاريخفوق ليسانس  نصرا... شاه نوش   20
 مديريت دولتي فوق ليسانس محمد كيا 21
 مديريت دولتي فوق ليسانس علي مغانلو 22
 مديريت ارتباطات فوق ليسانس ميرزابابا مطهري نژاد 23
 حقوق خصوصي فوق ليسانس داود ايمان زاده 24

 
 
 



 ادامه فهرست اسامي و مشخصات مدرسين معرفي شده (برون سازماني) از حوزه ستادي 

 رشته تحصيلي درجه علمي نام و نام خانوادگي رديف

 مديريت آموزشي فوق ليسانس خسرو اميرحسيني 25
 حقوق جزا و جرم شناسي فوق ليسانس علي پورقاسم چوركوچان 26
 مديريت دولتي فوق ليسانس علي نيلي آرام 27
 جامعه شناسيفوق ليسانس  محسن حاجي ميرزايي  28
 الهياتفوق ليسانس  اميدعلي زماني  29
 توسعه وبرنامه ريزي اقتصاديفوق ليسانس  سعيد قاسميان   30

 كامپيوترليسانس  محمدحسن ابراهيمي  31
 IT ليسانس شهروز اسماعيل پور 32
 كامپيوترليسانس  محمد جواد كريمي   33
 مديريت آموزشيليسانس  خسرو آذرمي   34

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
 
 
 
 
 



 فهرست اسامي و مشخصات مدرسين معرفي شده (درون سازماني) از حوزه ستادي 

 رشته تحصيلي درجه علمي نام و نام خانوادگي رديف

 مديريت دولتي فوق ليسانس حميد شجاعي 1
مديريت و حسابداري  فوق ليسانسكامبيز خزلي  2
حسابداري  فوق ليسانسحسين زراعتي  3
ماليه عمومي  فوق ليسانسسيد علي حاتمي  4
تاريخ  فوق ليسانسبهادر فرحاني  5
زبان شناسي همگاني  فوق ليسانساسداله پارسامهر  6
 روابط بين الملل فوق ليسانس احسان پورمنتي 7
 حقوق فوق ليسانس محمدرضا عليان 8
 IT فوق ليسانس محمد ابراهيم تهراني طريقت 9

 آمار فوق ليسانس عليرضا ساجدي هير 10
 فلسفه فوق ليسانس احمد تكين 11
 حقوق فوق ليسانسرضا نصيري اقدم  12
 مديريت مالي فوق ليسانس محمدعلي بيگي 13
 جمعيت شناسيفوق ليسانس  ابراهيم رشيدي   14
روان شناسي فوق ليسانس نرگس زينعلي  15
 مديريت ليسانس حسن قادري 16
 حقوق قضايي ليسانس زهرا ناصري 17
 زبان انگليسي ليسانسمحمد خليلي  18
كامپيوتر ليسانس مجيد نوحيان  19

 


