اعضای هیئت علمی دانشکده های اقتصاد دانشگاه های ایران
دانشگاه تهران
ردیف

دانشکده

نام

نام خانوادگی

پست الکترونیکی

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
21
22
23
24
25
26
27
28
29

گروه اقتصاد اجتماعی
گروه اقتصاد اجتماعی
گروه اقتصاد اجتماعی
گروه اقتصاد اجتماعی
گروه اقتصاد اجتماعی
گروه اقتصاد اجتماعی
گروه اقتصاد اجتماعی
گروه اقتصاد اجتماعی
گروه اقتصاد نظری
گروه اقتصاد نظری
گروه اقتصاد نظری
گروه اقتصاد نظری
گروه اقتصاد نظری
گروه اقتصاد نظری
گروه اقتصاد نظری
گروه اقتصاد نظری
گروه اقتصاد نظری
گروه اقتصاد نظری
گروه اقتصاد نظری
گروه اقتصاد نظری
گروه اقتصاد نظری
گروه اقتصاد نظری
گروه امور بازرگانی
گروه امور بازرگانی
گروه امور بازرگانی
گروه امور بازرگانی
گروه امور بازرگانی
گروه امور بازرگانی
گروه امور بازرگانی

مجید
محمد
فرهاد
غالمعلی
ابراهیم
محمود
الیاس
علی اکبر
حمید
فرخنده
سیدمنصور
حمید
حسن
حسن
رضا
علی
جعفر
حسین
قهرمان
ابراهیم
محسن
عبدالناصر
محسن
تیمور
علیرضا
اصغر
اسداله
اکبر
ابوالقاسم

احمدیان
خوش چهره جمالی
رهبر
شرزه ای
شیبانی
متوسلی
نادران
نکواقبال نیک
ابریشمی
جبل عاملی
خلیلی عراقی
دیهیم
سبحانی
سبحانی
شیوا
طیب نیا
عبادی
عباسی نژاد
عبدلی
گرجی بندپی
مهرآرا
همتی
حیدری
رحمانی
رحیمی بروجردی
شاهمرادی
فرزین وش
کمیجانی
مهدوی مزده

mahmadian@ut.ac.ir
mkhosh@ut.ac.ir
frahbar@ut.ac.ir
sharzeie@ut.ac.ir

1

motvasel@ut.ac.ir
enaderan@ut.ac.ir
eghbaln@ut.ac.ir
abrihami@ut.ac.ir

dayhim@ut.ac.ir

rshiva@ut.ac.ir
jebadi@ut.ac.ir
habasi@ut.ac.ir
egorji@ut.ac.ir

mheidary@ut.ac.ir
trahmani@ut.ac.ir

farzinv@ut.ac.ir
amahdavi2@ut.ac.ir

دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته و گرایش

مرتبه علمی

Email

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21

محمد حسین پورکاظمی
احمد توکلی
عبداالمیر خلیلی
پرویز داودی
حسن درگاهی
فرهاد دژپسند
مهدی رضوی
محمود روزبهان
فرشید سیم بر
محمد ناصر شرافت جهرمی
حسین صمصامی مزرعهآخوند
سعید عابدین درکوش
عباس عرب مازار
علی اکبر عرب مازار
حسنعلی قنبری ممان
محمد علی کفایی
محمد سعید نوری نایینی
زریر نگین تاجی
محمد نوفرستی
رسام مشرفی

ریاضیات کاربردی
اقتصاد /اقتصاد
اقتصاد /اقتصادسنجی
اقتصاد /اقتصاد
اقتصاد /اقتصاد کالن
اقتصاد /اقتصاد
اقتصاد /کمی -سیستمها
اقتصاد /توسعه بین الملل
اقتصاد /اقتصاد انرژی
اقتصاد /اقتصاد کشاورزی
اقتصاد /اقتصاد
اقتصاد /اقتصاد شهری و منطقهای
اقتصاد /اقتصادسنجی
اقتصاد /برنامه ریزی سیستمها
اقتصاد /اقتصاد مالی
اقتصاد /اقتصاد
اقتصاد /اقتصاد کشاورزی
اقتصاد
اقتصاد /بین الملل
اقتصاد /اقتصاد

دانشیار
استادیار
استاد
استاد
استادیار
استادیار
استاد
استادیار
استادیار
استادیار
استادیار
دانشیار
دانشیار
استاد
استادیار
استادیار
دانشیار
استادیار
دانشیار
استادیار

M-Pourkazemi@sbu.ac.ir
tav@sbu.ac.ir
khaliliaa@sbu.ac.ir
P_Davoodi@sbu.ac.ir
H-Dargahi@sbu.ac.ir

2

M-Razavi@sbu.ac.ir
M-Roozbehan@sbu.ac.ir
F_Simbor@sbu.ac.ir
MN-SHERAFAT@sbu.ac.ir
H-Samsami@sbu.ac.ir
S-Dorkoosh@sbu.ac.ir
Ab_Arabmazar@sbu.ac.ir
a-arabmazar@sbu.ac.ir
H-Ghanbari@sbu.ac.ir
m-kafaie@sbu.ac.ir
M-Noori@sbu.ac.ir
z_negintaji@sbu.ac.ir
M-Noferesti@sbu.ac.ir
r-moshrefi@sbu.ac.ir

دانشکده اقتصاد عالمه طباطبایی
ردیف

نام و نام خانوادگی

دانشکده

مرتبه علمی

Email

1

فتحاله تاری

اقتصاد بازرگانی

دانشیار

tarifath@yahoo.com

2

سید محمد میرمحمدی(مدیر
گروه)

اقتصاد بازرگانی

3

جاوید بهرامی

اقتصاد بازرگانی

4

لطفعلی بخشی

اقتصاد بازرگانی

5

داوود دانش جعفری

اقتصاد بازرگانی

6

عباس حمید بهمنپور

اقتصاد بازرگانی

7

احمد مجتهد

استادیار

استادیار

Javid_bahrami@yahoo.com

bahmanpour1@yahoo.com
bahmanpoor@atu.ac.ir

8

مسعود درخشان نو

اقتصاد انرژی

استادیار پایه1

L_safipour@yahoo.com

9

علی امامی میبدی

اقتصاد انرژی

دانشیار پایه 15

emami @ atu.ac.ir
Ali_meibodi@yahoo.com

11

محمد آسیایی

اقتصاد انرژی

11

حمید آماده

اقتصاد انرژی

استادیار

12

حمیدرضا ارباب

اقتصاد انرژی

استادیار پایه 27

13

حمید ناظمان

اقتصاد انرژی

دانشیار

14

مرتضی خرسندی

اقتصاد انرژی

15

عاطفه تکلیف

اقتصاد انرژی

16

عباس شاکری حسینآباد

اقتصاد نظری

17

تیمور محمدی

اقتصاد نظری

استاد پایه 19

amadeh@economics.atu.ac.ir
madeh@gmail.com
arbab_hamid@yahoo.com

shakari@atu.ac..ir

18

مهدی تقوی

اقتصاد نظری

استاد

Taghavi2009@yahoo.com

19

جمشید پژویان

اقتصاد نظری

استاد پایه 27

j_pajooyan@yahoo.com

21

رضا مقدس

اقتصاد نظری

استادیار

21

مهدی تکیه

اقتصاد نظری

reza_moghaddas@yahoo.com
moghaddas@atu.ac.ir
gmail.com@tekyeh

22

منوچهر عسگری

اقتصاد نظری

23

سیدمحمدرضا سیدنورانی

اقتصاد نظری

دانشیار پایه 22

24

مهنوش عبداهلل میالنی

اقتصاد نظری

استادیار پایه 19

25

سهیال پروین

اقتصاد نظری

دانشیار پایه 21

26

امراهلل امینی

اقتصاد توسعه و برنامهریزی

asgari@economics.atu.ac.ir
asgari@.atu.ac.ir
asgari99@hotmail.com
seyadnourani@atu.ac.ir
seyednourani@gmali.com
milani@atu.ac.ir
milani@economics.atu.ac.ir
S_parvin65@yahoo.com

27

علی اصغر بانویی

اقتصاد توسعه و برنامهریزی

دانشیار

banoui7@yahoo.com

28

حسن طایی

اقتصاد توسعه و برنامهریزی

استادیار

29

فرشاد مومنی

اقتصاد توسعه و برنامهریزی

استادیار

taee.ha@gmail.com
taee@atu.ac.ir
farshad.momeni@gmail.com

3

31

محمدقلی یوسفی

31

اقتصاد توسعه و برنامهریزی

دانشیار پایه 15

اقتصاد توسعه و برنامهریزی
امیر خادم علی زاده

32

مجید حبیبیان نقیبی

اقتصاد توسعه و برنامهریزی

33

جواد سعادتمند

اقتصاد توسعه و برنامهریزی

34

دکتر محمود عیسوی

اقتصاد توسعه و برنامهریزی

4

mohammadgholi_yousefi@yahoo.com

گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
صفحه خانگی

پست الکترونیک

مرتبه
علمی

نام و نام خانوادگی

ردیف

um.ac.ir/~mostafa/

mostafa@um.ac.ir

دانشیار

دکتر مصطفی سلیمیفر

1

falahi.profcms.um.ac.ir

mfalahi@yahoo.com

دانشیار

دکتر محمدعلی فالحی

2

lotfalipour.profcms.um.ac.ir/

lotfalipour@um.ac.ir

دانشیار

دکتر محمدرضا لطفعلیپور

3

mh-mahdavi.profcms.um.ac.ir/

mh-mahdavi@ferdowsi.um.acir

دانشیار

دکتر محمدحسین مهدوی
عادلی

4

m-hoshmand.profcms.um.ac.ir
www.um.ac.ir/~m-hoshmand/
ebrahimi.profcms.um.ac.ir

m-hoshmand@ferdowsi.um.ac.ir

دانشیار

دکتر محمود هوشمند

5

ebrahimi_t@yahoo.com

استادیار

دکتر تقی ابراهیمی
ساالری

6

shadmhri.profcms.um.ac.ir

mmm1326@yahoo.com

استادیار

دکترمحمدطاهر احمدی
شادمهری

7

m_khodaparast.profcms.um.ac.ir

m_khodaparast@um.ac.ir

استادیار

دکتر مهدی خداپرست

8

mjrazmi.profcms.um.ac.ir
profsite.um.ac.ir/~mjrazmi/
spring05.profcms.um.ac.ir/

mjrazmi@yahoo.com

استادیار

دکتر محمدجواد رزمی

9

spring05@ferdowsi.um.ac.ir

استادیار

دکتر احمد سیفی

11

sabahi.profcms.um.ac.ir/

sabahi@um.ac.ir

استادیار

دکتر احمد صباحی

11

http://www.um.ac.ir/~md-kazemi/

md-kazemi@um.ac.ir

استادیار

دکتر مهیندخت کاظمی

12

karimzadehmostafa@yahoo.com

استادیار

دکتر مصطفی کریمزاده

13

http://www.um.ac.ir/~mostafavi/

mostafavimahdi@yahoo.co.uk

استادیار

دکتر سیدمهدی مصطفوی

14

http://www.um.ac.ir/~naji/

aknaji@yahoo.com

استادیار

دکتر علیاکبر ناجی
میدانی

15

homayounifar@gmail.com

استادیار

دکتر مسعود همایونیفر

16

http://www.um.ac.ir/~htahsili/

hntahsili@yahoo.co.uk

مربی

حسن تحصیلی

17

http://www.um.ac.ir/~a-lotfi/

a-lotfi@ferdowsi.um.ac.ir

مربی

عباسعلی لطفی

18

5

دانشکده اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان
ردیف

نام و نام خانوادگی

گروه

تلفن

Email

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11

احمد اکبری
جواد شهرکی
محمدحسین کریم
مصیب پهلوانی
محمدنبی شهیکی تاش
غالمرضا زمانیان
احمدرضا سرگلزهی
مهدی صفدری
نظر دهمرده قلعه نو
محمدعلی ستوده مالشاهی

اقتصاد کشاورزی
اقتصاد کشاورزی
اقتصاد کشاورزی
اقتصاد صنعتی
اقتصاد صنعتی
اقتصاد بازرگانی
اقتصاد بازرگانی
اقتصاد بازرگانی
علوم اقتصادی
علوم اقتصادی

1541-2447111
1541-8156285
1541-8156282
1541-8156285
1541-8156285
1541-8156285
1541-8156285
1541-8156285
1541-8156285
1541-8156289

aakbari@hamoon.usb.ac.ir
javad_shahraki@yahoo.com
karim@hamoon.usb.ac.ir
pahlavani@hamoon.usb.ac.ir
mohammad_tash@hamoon.usb.ac.ir
rzamani@hamoon.usb.ac.ir
ahmadsargolzahi@yahoo.com
Mahdalis@hamoon.usb.ac.ir
nazar@hamoon.usb.ac.ir
sotoudeh@hamoon.usb.ac.ir

6

دانشکده اقتصاد دانشگاه الزهرا
نام ونام خانوادگی

مدرك تحصیلی و رتبه
دانشگاهی

حوزههای تخصصی

پست الکترونیک

مهدی پدرام

دکترای اقتصاد ،دانشیار

اقتصاد کالن ،مالیه بینالملل

Mehdipedram@alzahra.ac.ir

شمساله شیرینبخش

دکترای اقتصاد ،استادیار

اقتصادسنجی

sh_shirinbakhsh@yahoo.com

محمود حائریان اردكانی

دکترای اقتصاد ،استادیار

اقتصاد توسعه

mhaerian@alzahra.ac.ir

احمد یزدانپناه

دکترای اقتصاد ،استادیار

حسین راغفر

دکترای اقتصاد ،استادیار

منیژه نخعی آغمیونی

دکترای اقتصاد ،استادیار

اقتصاد توسعه ،اقتصاد کشاورزی و
بازار سرمایه و پول
اقتصاد بخش عمومی ،توزیع خرد،
اقتصاد خرد
اقتصاد بخش عمومی

aypanah@yahoo.com

nedaei@alzahra.ac.ir

بزازان

دکترای اقتصاد ،استادیار

برنامهریزی اقتصادی

fbazzazan@alzahra.ac.ir

معصومه نونژاد

فوق لیسانس اقتصاد ،مربی

اقتصاد ریاضی ،تجارت بینالملل

ladannonejad@yahoo.com

محمدحسین حسنی

دکترای اقتصاد ،استادیار

اقتصاد بخش عمومی

dmhsadr@yahoo.com

فاطمه

raghhg@yahoo.com

صدرآبادی
صدیقه عطركار روشن
زهرا

افشاری

دکترای اقتصاد ،استادیار

اقتصاد توسعه ،تجارت بینالملل

s.a.roshan@alzahra.ac.ir

دکترای اقتصاد ،استاد

اقتصاد کالن ،تجارت بینالملل،
اقتصاد توسعه و برنامهریزی

zafshari@alzahra.ac.ir

7

دانشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
پست الکترونیک

 نام-نام خانوادگی

ردیف

azara@modares.ac.ir

 عادل- آذر

1

aghaeim@modares.ac.ir

 محمد علی- آقایی

2

ahmadi_p@modares.ac.ir

 پرویز- احمدی

3

etemadih@modares.ac.ir

 حسین- اعتمادی

4

elahi@modares.ac.ir

 شعبان- الهی

5

ar_hassanzadeh@modares.ac.ir

 علیرضا- حسن زاده

6

hasanzadeh@modares.ac.ir

 محمد- حسن زاده

7

hoseinie@modares.ac.ir

 سید ابراهیم- حسینی نسب

8

khaef-aa@modares.ac.ir

 احمد علی- خائف

9

khodadad@modares.ac.ir

 حمید- خداداد حسینی

10

hdanaee@modares.ac.ir

 حسن- دانایی فرد

11

zandian@modares.ac.ir

 فاطمه- زندیان

12

sahabi_b@modares.ac.ir

 بهرام- سحابی

13

sadeghih@modares.ac.ir

 حسین- صادقی سقدل

14

naiej@modares.ac.ir

 اسداله- کرد نائیج

15

sabaghkm@modares.ac.ir

 مجید- صباغ زاده کرمانی

16

assari_a@modares.ac.ir

 عباس- عصاری آرانی

17

afani@modares.ac.ir

 علی اصغر- فانی

18

ghazinoory@modares.ac.ir

 سپهر- قاضی نوری

19

ghanbari.ali@modares.ac.ir

 علی- قنبری عدیوی

20

moshabak@modares.ac.ir

 اصغر- مشبکی اصفهانی

21

moghbela@modares.ac.ir

 عباس- مقبل باعرض

22

nasseri@modares.ac.ir

 علیرضا- ناصری

23

najarzar@modares.ac.ir

 رضا- نجارزاده

24

kyavari@modares.ac.ir

 کاظم- یاوری

25

8

هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی
ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

پست الکترونیکی

1
2
3
4
5
6
7
8
9

دکتر ایلناز ابراهیمی
دکتر علی ارشدی
دکتر علی حسنزاده
دکتر زهرا خشنود
دکتر مهشید شاهچرا
دکتر پرستو شجری
دکتر منیره معتمدی
دکتر کامران ندری
دکتر فرهاد نیلی

استادیار
استادیار
دانشیار
استادیار
استادیار
استادیار
استادیار
استادیار
استادیار

i.ebrahimi@mbri.ac.ir
a.arshadi@mbri.ac.ir
ali.hasanzadeh@mbri.ac.ir
z.khoshnoud@mbri.ac.ir
m.shahchera@mbri.ac.ir
p.shajari@mbri.ac.ir
m.motamedi@mbri.ac.ir
k.nadri@mbri.ac.ir
f.nili@cbi.ir

9

دانشکده مهندسی سیستمهای اقتصادی و اجتماعی دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر بهروز ارباب شیرانی

ashirani@cc.iut.ac.ir

دکتر مهدی بیجاری

bijari@cc.iut.ac.ir

دکتر جمشید پرویزیان

japa@cc.iut.ac.ir

مهندس حامد ترکش اصفهانی

h_tarkesh@in.iut.ac.ir

دکتر اکبر توکلی

atavakoli@cc.iut.ac.ir

مهندس فرشاد تویسرکانی

f_tooyserkani@cc.iut.ac.ir

دکتر حسن حاله

hhaleh@cc.iut.ac.ir

دکتر سیدرضا حجازی

rehejazi@cc.iut.ac.ir

دکتر غالمعلی رئیسی

raissi@cc.iut.ac.ir

10

rzamani@cc.iut.ac.ir

دکتر محمدرضا زمانی

hamadani@cc.iut.ac.ir

دکتر علی زینل همدانی

ali-nook@cc.iut.ac.ir

دکتر علی شاهنده

shetab@cc.iut.ac.ir

دکتر نادر شتاب بوشهری

sabbagh@cc.iut.ac.ir

دکتر محمدسعید صباغ

farimah@cc.iut.ac.ir

دکتر فریماه مخاطب رفیعی

moslehi@cc.iut.ac.ir

دکتر قاسم مصلحی

naserm@cc.iut.ac.ir

دکتر ناصر مالوردی

h_mirmohammadi@cc.iut.ac.ir

دکتر سید حمید میرمحمدی
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