
 
 

  
 

 ،)گرایش ااررااییتی  اارراایی مدری مهندسی صناعی، رشته اهی ل توهج دانشجویان  کارشناسی ارشداقب  »

 «تحقیق رد عملیات(ه وعملیات،مدریتی  رپوژو تولید ،  مالی )گرایشصنعتی  مدریتی  و(و  مالی استراژتیک
 

استاد راهنما نوان بدین وسیله لیست اسامی اساتیدی هک دانشجویان می توانند اا توهج هب موضوع رساهل خود هب ع 
 .انتخاب کنند هب شرح رری اعالم می گردد

 تذکرات مهم:
 مدریتی  گروه رد رابطه اا  انتخاب ساری اساتید اا توهج هب شرایط تعیین شده توسط گروه "اا هماهنگی قبلی اا

کان پذری است  ".موضوع و استاد راهنماام
 ب نظر ااشد."اتدیی این امر اا مدری گروه صاح  استاد راهنما دانشجو اایستی رد رمینه موضوع انتخابی دانشجو

 خواهد بود لذا ضروری است دانشجو  این امر را هب گروه اعالم و ار اتدیی آن مطلع ااشد."
 .موضوع انتخابی دانشجو اایستی رد ارتباط اا رشته تحصیلی وی ااشد 
 .دانشجویان اایستی دقیقا رب اساس نموهن موجود رد ساتی  تهیه شود 

 
 
 



 
 

  
 

 
  مهندسی صناعی رشته             

 
 
 
 
 
 
 
 
   

 رشته مدریتی  اارراایی    
 خانم دکتر حقیقی نسب آاقی دکتر شجاعی 

 آاقی دکتر کریمی علویجه آاقی دکتر طبرسا

 خانم دکتر قره هچ دکتر رعب مارارآاقی 

 آاقی دکتر عالم تبرزی آاقی دکتر الهوتی

 آاقی دکتر شاه قلیان کشاورر   آاقی دکتر

 افضلدکتر  آاقی  آاقی دکتر شیراری 

 آاقی دکتر کریمی دستجردی آاقی دکتر محقر

 محمدیآاقی دکتر  آاقی دکتر مومنی

 آاقی دکتر افرسیجایی آاقی دکتر اقسمی

 آاقی دکتر رندهی ر کیادکت  آاقی

 آاقی دکتر تقوی فرد آاقی دکتر ساده

 خانم دکتر شمس اسفندآاادی آاقی دکتر سید اصفهایی

  خانم دکتر رفیعی پارسا



 
 

  
 

 آاقی دکتر محترم آاقی دکتر حسینی

 خانم دکتر حاجی حیدری  آاقی دکتر قوچایی

 ا()دااگشنه الزره خانم دکتر معصوهم حسین راده شهری )مارندران( آاقی دکتر جمشید ساالر

 خانم دکتر حبیبی آاقی دکتر سحابی

 شیرمحمدیآاقی دکتر  صناعی )اصفهان(آاقی دکتر 

 خانم دکتر جمشیدی آاقی دکتر اندی

 آاقی دکتر حسومیان آاقی دکتر اسفیدایی

 خانم دکتر پناهی آاقی دکتر انصاری 

 )دااگشنه شهید بهشتی( آاقی دکتر شهریار زعزیی خانم دکتر منصوری )دااگشنه رتبی  مدرس(

 آاقی دکتر رنگرزی آاقی دکتر ارهی

 نوروریحسین آاقی دکتر  ()دااگشنه شهید بهشتی آاقی دکتر علی عبدالهی

 آاقی دکتر افقه آاقی دکتر آاق محمدی



 
 

  
 

 رشته مدریتی  صنعتی             
  
  

 آاقی دکتر عالم تبرزی آاقی دکتر کریمی دستجردی

 آاقی دکتر شاه قلیان آاقی دکتر اقسمی

 آاقی دکتر عالم تبرزی خانم دکتر متقی

 شیراری آاقی دکتر  آاقی دکتر محقر

 آاقی دکتر اصغری رده آاقی دکتر مومنی

کائیلی  آاقی دکتر افرسیجایی آاقی دکتر فتاح می

 آاقی دکتر رندهی آاقی دکتر فدائی ژناد

 آاقی دکتر ملکی  آاقی دکتر ساده


