
 
  
 
  
  
 
 

 ورزشی MBA،DBA،MCA، DCAلیست اساتید دوره های تخصصی 

 مشخصات مدرس

 نام نام خانوادگی رشته تحصیلی مقطع تحصیلی رتبه علمی

 فریدون رهنمای رودپشتی دکتری مدیریت مالی و حسابداری مبانی دکتری تخصصی استاد

 رضا قراخانلو ورزشفیزیولوژی  دکتری تخصصی استاد

 رامین رضایی مهندس مالی حرفه ایی مدرس

 نصراله سجادی تربیت بدنی و علوم ورزشی دکتری تخصصی استاد

 ساناز گلیجانی مقدم و برنامه ریزی فرهنگیمدیریت  دکتری تخصصی مدرس

 فرشاد تجاری تربیت بدنی و علوم ورزشی دکتری تخصصی استاد

 فاطمه  حمیدی فر مدیریت آموزشی دکتری تخصصی استادیار

 اصغر رحیمی یورزشتربیت بدنی و علوم  دکتری مدرس

 مهرداد محمدی حقوق دکتری مدرس

 حمید رضا کرد لویی مدیریت مالی دکتری تخصصی دانشیار

 مجید امروی مدیریت مالی دکتری  مدرس

 هاشم نیکو مرام حسابداری دکتری تخصصی استاد

 شادی  انیدشاهور مالیمدیریت  دکتری تخصصی یاراستاد

 مرجان  صفاری و علوم ورزشی  تربیت بدنی دکتری تخصصی یاراستاد

 محسن میر مدیریت فرهنگی دکتری تخصصی مدرس

 بهروز  منتقمی مدیریت ورزشی  دکتری تخصصی مدرس

 مهدی  شهبازی ورزشی رفتار حرکتی و روانشناسی دکتری تخصصی دانشیار

  



 
  
 
  
  
 
 

 ورزشی MBA،DBA،MCA، DCAلیست اساتید دوره های تخصصی 

 مشخصات مدرس

 نام نام خانوادگی رشته تحصیلی مقطع تحصیلی رتبه علمی

 معصومه شجاعی مدیریت رسانه تربیت بدنیفیزیولوژی  دکتری تخصصی دانشیار

 عبدالحمید احمدی فیزیولوژی ورزشی دکتری تخصصی دانشیار

 الهه عرب عامری رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی دکتری تخصصی دانشیار

 مهین فرهادی زاد مدیریت ورزشی دکتری تخصصی استادیار

 عباسعلی  گائینی فیزیولوژی ورزشی دکتری تخصصی استاد

 محمد حسین واقف زاده  مهندسی صنایع  دکتری تخصصی مدرس

 سپیده  گلیجانی مقدم  مدیریت آموزش عالی  دکتری تخصصی مدرس

 حسین  عباس نژاد کارسیدانی حقوق دکتری تخصصی مدرس

 محمدرضا دهخدا فیزیولوژی ورزشی دکتری تخصصی دانشیار

 حسن آقایی نیا حقوق دکتری تخصصی استاد

 نادر شکری حقو.ق دکتری تخصصی دانشیار

 محمد حسین  علیزاده رفتار حرکتیآسیب شناسی و  دکتری تخصصی استاد تمام

 علی اصغر  رواسی فیزیولوژی ورزشی دکتری تخصصی استاد تمام

 رضا شجیع ورزشی مدیریت دکتری تخصصی استادیار

 فریبا محمدیان مدیریت بازاریابی دکتری تخصصی استادیار

 علیرضا الهی مدیریت ورزشی دکتری تخصصی دانشیار

 فریده هادوی مدیریت ورزشی دکتری تخصصی دانشیار

 مهرزاد حمیدی مدیریت ورزشی دکتری تخصصی دانشیار

 شهرود هشترودی انتخابی  و برنامه ریزی فرهنگیمدیریت  دکتری تخصصی مدرس
  


