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   با تشکر فراوان

 "1021به روز رسانی : سال "
 

  Publons تخصص و گرایش ایمیل دانشگاه مرتبه علمی نام خانوادگی نام ردیف
   نرخ ارز -اقتصاد ریاضی  ilnazebrahimi@yahoo.com پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی استادیار ابراهیمی دکتر ایلناز  1

  ,ebrahimi@khu.ac.ir خوارزمی  دانشیار ابراهیمی دکتر محسن   0

ebrahimimo@yahoo.com 
   اقتصاد انرژی

  ,abrihami@ut.ac.ir تهران  استاد ابریشمی  دکتر حمید  8

abrishami_hamid@yahoo.com 
   اقتصاد توسعه  -اقتصاد سنجی  -اقتصاد ایران 

 https://www.webofscience.com/wos/author/record/2462095 اقتصاد فرهنگی -اقتصاد رشد  -اقتصاد کلان مالی  aboutorabiecon@gmail.com پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی استاد ابوترابی دکتر محمدعلی  0

     ,esmaielabounoori@semnanacir سمنان استاد  ابونوری دکتر اسماعیل  5

esmaielabounoori@gmail.com 
 https://www.webofscience.com/wos/author/record/1511936 فقر -توزیع درآمد  -ار اجتماعی اقتصاد سنجی و آم

   اقتصاد خرد  -علوم اقتصادی  aabounoori@yahoo.com آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشیار ابونوری دکتر عباسعلی  6

   اقتصاد سنجی -اقتصاد اسلامی  esnaashari2000@gmail.com بابل )بازنشسته(پیام نور  دانشیار اثنی عشری دکتر ابوالقاسم  8

   اقتصاد سنجی -اقتصادپولی  m.ehsani@umz.ac.ir مازندران دانشیار احسانی دکتر محمدعلی  3

   برنامه ریزی توسعه  -علوم اقتصادی  aahmadi@modares.ac.ir تربیت مدرس استادیار احمدی دکتر علی محمد   8

   mhdadibpour@gmail.com آزاد واحد تهران شمال استادیار ادیب پور دکتر مهدی   12

mhd_adibpour@yahoo.com  
 https://www.webofscience.com/wos/author/record/2281714 اقتصاد پولی اقتصادسنجی و

v.arshadi@um.ac.ir فردوسی مشهد استادیار ارشدی دکتر وحید  11  

   اقتصاد اسلامی -اقتصاد مقاومتی  -اقتصاد خانواده 

   اقتصاد کلان -اقتصاد پولی و توسعه   Eskandari_economy@yahoo.com  اسلامی واحد میانهآزاد  استادیار اسکندری دکتر سیما   10

   محیط زیست -اقتصادا بین الملل  keslamlo@rose.shirazu.ac.ir شیراز  استاد اسلاملوئیان دکتر کریم  18

   اقتصاد مالی -اقتصاد پولی  -اقتصاد کلان  asgharpurh@gmail.com تبریز استاد اصغرپور دکتر حسین  10

   اقتصاد نیروی کار  esfahanianhoma@ut.ac.ir تهران  استادیار اصفهانیان دکتر هما   15

 https://www.webofscience.com/wos/author/record/2526515 ای و حمل و نقلاقتصادی شهری و منطقه afsharizah@gmail.com الزهرا استاد افشاری زهرادکتر   16

   اقتصاد اسلامی  -اقتصاد ایران  -اقتصاد بین الملل  rakbarian@rose.shirazu.ac.ir شیراز دانشیار اکبریان دکتر رضا   18

   گرایش اقتصاد شهری و منطقه ای اقتصاد  nemata1344@yahoo.com اصفهان  استاد اکبری دکتر نعمت اله   13

   اقتصاد سنجی -اقتصاد پولی  akbari45@gmail.com شهید باهنر کرمان دانشیار اکبری فرد  دکتر حسین   18

 https://www.webofscience.com/wos/author/record/1937768 اقتصاد سنجی -اقتصاد بین الملل  elahi.n@gmail.com مفید دانشیار الهی دکتر ناصر   02

 https://www.webofscience.com/wos/author/record/210915 اقتصاد بین الملل  -علوم اقتصادی  s-emamgholipour@tums.ac.ir علوم پزشکی تهران استاد امامقلی پور دکتر سارا  01
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  Publons تخصص و گرایش ایمیل دانشگاه مرتبه علمی نام خانوادگی نام ردیف
   کارآفرینی  -مدیریت کسب و کار  -اقتصاد  mohsenemami68@yahoo.com مدیریت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دکتری امامی دکتر محسن  00

   اقتصاد سنجی -اقتصاد کلان  karim_emami@yahoo.com پژوهشکده پولی و بانکی دکتری امامی دکتر کریم   08

   اقتصاد انرژی emami@atu.ac.ir علامه طباطبایی استاد امامی میبدی دکتر علی   00

 https://www.webofscience.com/wos/author/record/1175389 اقتصاد نهادگرایی -اقتصاد بخش عمومی  h.amiri@ase.ui.ac.ir اصفهان دانشیار امیری  دکتر هادی   05

   اقتصاد اسلامی  -اقتصاد توسعه و برنامه ریزی  a.amini@atu.ac.ir  علامه طباطبایی دانشیار امینی  دکتر امراله   06

 h_izadkhasti@sbuacir  شهید بهشتی استادیار ایزدخواستی دکتر حجت   08

izadkhasti321@gmail.com 
 https://www.webofscience.com/wos/author/record/2834002 اقتصاد پولی -بخش عمومی  اقتصاد

   مدیریت صنعتی -مدیریت azara@modares.ac.ir تربیت مدرس  استاد آذر  دکتر عادل  03

  , azarbaiejani@yahoo.co.in اصفهان  استاد آذربایجانی دکتر کریم  08

k_azarbayjani@ase.ui.ac.ir 
   عهاقتصاد توس -اقتصاد صنعتی  -اقتصاد بین الملل 

 https://www.webofscience.com/wos/author/record/2900302 اقتصاد انرژی - اقتصاد مالی m.aghaei@umz.ac.ir مازندران دانشیار آقایی  دکتر مجید  82

   اقتصاد بین الملل -توسعه  a_m_ahangri@yahoo.com شهید چمران اهواز دانشیار آهنگری دکتر عبدالمجید   81

   اقتصاد پولی و بانکی i.bastanifar@ase.ui.ac.ir دانشگاه اصفهان  استادیار باستانی فر دکتر ایمان   80

 https://www.webofscience.com/wos/author/record/1052490 اقتصاد سلامت -اقتصاد  basakha@gmail.com تهران  استادیار باسخا دکتر مهدی  88

   اقتصاد پولی و بانکی  -اقتصاد اسلامی  bagherisudden@gmail.com مفید قم  استادیار تودشکیباقری  دکتر مجتبی   80

   توسعه برنامه ریزی banouei7@yahoo.com علامه طباطبایی استاد بانویی دکتر علی اصغر   85
   اقتصاد پولی -اقتصاد کلان  bakhshirasul@gmail.com اصفهان دانشیار بخشی دستجردی دکتر رسول  86
 https://www.webofscience.com/wos/author/record/2726599 اقتصاد مالی  -اقتصاد پولی  barkhordari@ut.ac.ir تهران دانشیار برخورداری دکتر سجاد  88

  ,borzooian@gmail.com علامه طباطبایی استادیار برزوئیان دکتر صمد   83

borzooian@atu.ac.ir 
   اقتصاد آموزش و توسعه

   اقتصاد بخش عمومی -اقتصاد بین الملل  mahdi_oskooee@yahoo.com تبریز دانشیار برقی اسکویی دکتر محمدمهدی  88

 https://www.webofscience.com/wos/author/record/757232 برنامه ریزی  -اقتصاد خرد  fbazzazan@alzahra.ac.ir الزهرا دانشیار بزازان دکتر فاطمه   02

  ,dbehbudi@tabrizuacir تبریز استاد بهبودی دکتر داود  01

dbehbudi@gmail.com 
   شهری -منطقه ای  -اقتصاد منابع انرژی 

   اقتصاد مالی  behradmehr@ut.ac.ir تهران  استادیار بهرادمهر دکتر نفیسه  00

   اقتصاد پولی و انرزی mbahmani@uk.ac.ir شهید باهنر کرمان  دانشیار بهمنی دکتر مجتبی   08

   اقتصاد انرژی   -اقتصاد  hparsa@pgu.ac.ir خلیج فارس دانشیار  پارسا دکتر حجت   00

   یاقتصاد کشاورز -اقتصاد بین الملل  -اقتصاد سنجی  fpaseban49@gmail.com وزارت جهاد کشاورزی استادیار پاسبانی دکتر فاطمه   05

   اقتصاد کسب و کار apasebanism@gmail.com جهاد دانشگاهی استادیار عهصومپاسبانی  دکتر ابوالفضل   06

   توسعه -اقتصاد کشاورزی  permeh@gmail.com مؤسسه مطالعات وپژوهشهای بازرگانی استادیار پرمه دکتر زورار   08

   اقتصاد کلان sparvin2020@gmail.com علامه طباطبایی استاد پروین  دکتر سهیلا  03

   مسکن اقتصاد -برنامه ریزی شهری  -اقتصاد شهری  -  Pourjoharia@gmail.com آزاد واحد شهر قدس استادیار پورجوهری دکتر امیرحسین   08

   اقتصاد خرد -اقتصاد پولی  -اقتصاد بین الملل  prostami@ut.ac.ir تهران استادیار پوررستمی دکتر ناهید   52
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  Publons تخصص و گرایش ایمیل دانشگاه مرتبه علمی نام خانوادگی نام ردیف
   اریاقتصاد مقد -اقتصاد ریاضی  -ریاضیات برای اقتصاد h_pourkazemi@yahoo.com شهید بهشتی )بازنشسته( دانشیار پورکاظمی  دکتر محمدحسین  51

   تجارت بین الملل -اقتصاد  pishbahar@gmail.com تبریز دانشیار پیش بهار  دکتر اسماعیل  50

   بیمه -اقتصاد بانکداری  -سنجی اقتصاد  -اقتصاد مالی  dr.k.peykarjou@gmail.com علوم و تحقیقات  دانشیار پیکارجو دکتر کامبیز  58

   للاقتصاد بین الم -اقتصاد منابع  -اقتصاد بخش عمومی  tari@atu.ac.ir علامه طباطبایی دانشیار تاری دکتر فتح اله   50

 https://www.webofscience.com/wos/author/record/3688297 اقتصاد کلان  -مالی بین الملل  -اقتصاد مالی  L.torki@ase.ui.ac.ir اصفهان  استادیار ترکی دکتر لیلا  55

   ای و حمل و نقلاقتصادی شهری و منطقه rnasre@gmail.com خوارزمی   استادیار ترکی دکتر رضا   56

   اقتصاد سنجی و پولی atashkini@gmail.com تهران  دانشیار تشکینی دکتر احمد   58

   اقتصاد بین المللی -اقتصاد  taghavi@atu.ac.ir علامه طباطبایی استاد تقوی  دکتر مهدی   53

   لید و مدیریت تو -اقتصاد کشاورزی  m_tahami@sbu.ac.ir شهید بهشتی استادیار تهامی پور دکتر مرتضی  58

   اقتصاد اسلامی  -اقتصاد پولی  -اقتصاد  itoutounchian@yahoo.com الزهرا )بازنشسته(  استاد توتونچیان  دکتر ایرج  62

   مالیه اسلامی -اقتصاد اسلامی  a.tohidinia@ut.ac.ir تهران استادیار توحیدی نیا دکتر ابوالقاسم   61

   اقتصاد سلامت  -مدیریت بهداشت  shr_tofighi@yahoo.com بقیه الله  دانشیار توفیقی  دکتر شهرام   60

 https://www.webofscience.com/wos/author/record/2438810 اقتصاد پولی و مالی  tavakolianh@gmail.com علامه طباطبایی دانشیار توکلیان  دکتر حسن   68
   سنجی -پولی  -اقتصاد بخش عمومی     amir_jabbari@znu.ac.ir زنجان استادیار یکهنه شهرجباری  دکتر امیر   60
jafarisa@umz.ac.ir مازندران استاد جعفری صمیمی دکتر احمد   65  

 https://www.webofscience.com/wos/author/record/1857985 اقتصاد 
   اقتصاد پول -اقتصاد بین الملل  -اقتصاد نظری  jalaee@uk.ac.ir کرمان  استاد  جلایی دکتر عبدالمجید   66

   اقتصاد آب  -اقتصاد مالی  Parviz.jalili@gmail.com آیت اله بروجردی شهر بروجرد استادیار جلیلی کامجو دکتر پرویز   68

   فنآوری -اقتصاد دیجیتال  jahangarde@gmail.com علامه طباطبایی  دانشیار جهانگرد دکتر اسفندیار    63

 https://www.webofscience.com/wos/author/record/1051485 مدیریت سیستمها و فناوری اطلاعات s.jahanyan@ase.ui.ac.ir مدیریت دانشگاه اصفهان دانشیار جهانیان دکتر سعید   68

   ستانده -داده  -مومی مدلهای تعادل ع -علوم اقتصادی  b.javaheri@uok.ac.ir کردستان دانشیار جواهری دکتر بختیار   82
 https://www.webofscience.com/wos/author/record/1980463 اقتصاد رفتاری nargesdarwish@gmail.com الزهرا استادیار درویشملا حاجی دکتر نرگس   81
   سهام -پول  -اقتصاد کلان مالی  -اقتصاد مالی  hatef_hazeri@yahoo.com محقق اردبیلی دانشیار حاضری نیری دکتر هاتف  80

   اقتصاد پولی -علوم اقتصادی  horryhr@yahoo.com شهید باهنر کرمان دانشیار حری دکتر حمیدرضا  88

   اقتصاد انرژی f.hassantash@yahoo.com موسسه مطالعات بین المللی انرژی مربی حسن تاش  غلامحسینسید   80

  اقتصاد سنجی -اقتصاد منطقه ای و شهری ra.hosseinzadeh@eco.usb.ac.ir سیستان و بلوچستان  استادیار حسین زاده  دکتر رمضان  85

   اقتصاد سنجی -اقتصاد بین الملل  Hosseinimir2010@gmail.com موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی استادیار حسینی دکتر میرعبداله  86

   اقتصاد سنجی -اقتصاد بخش عمومی  -علوم اقتصادی  m-hosseinikondelaji@araku.ac.ir اراک استادیار یکندهلجحسینی  دکتر میرهادی   88

 j.haghighat79@gmail.com تبریز استاد حقیقت  دکتر جعفر   83

 https://www.webofscience.com/wos/author/record/667539 اقتصاد بخش عمومی  -اقتصاد سنجی  -اقتصاد کلان 

   علوم اقتصادی با گرایش اقتصادسنجی و اقتصاد پولی hassanheydari@modares.ac.ir تربیت مدرس استادیار حیدری دکتر حسن   88

   سنجی -اقتصاد کلان  hheidari@urmiaacir ارومیه  استادیار حیدری دکتر حسن   32
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khodadad@modares.ac.ir دانشگاه تربیت مدرس استاد  خداداد حسینی  دکتر حمید   31  

   مدیریت بازرگانی 

 https://www.webofscience.com/wos/author/record/2483909 خرد  -اقتصاد بخش عمومی  -اقتصاد صنعتی  khodadad@pnu.ac.ir پیام نور استاد خداداد کاشی دکتر فرهاد   30

 https://www.webofscience.com/wos/author/record/153546 اقتصاد بین الملل hkhodavaisi@urmia.ac.ir ارومیه دانشیار خداویسی دکتر حسن   38

   تحلیل نظریه های اقتصادی = -اقتصاد مدیریت  ghhossain@gmail.com شهید بهشتی استاد خورشیدی  دکتر غلامحسین  30

   اقتصاد مالی و بانکداری -اقتصاد کلان  akhoshnoodi@gmail.com بجنورد استادیار خوشنودی عبدالهدکتر   35

 yydadgar@gmail.com شهید بهشتی استاد دادگر دکتر یدالله  36

 https://www.webofscience.com/wos/author/record/2286851 علوم اقتصادی

   گرایش تولید و عملیات  -مدیریت صنعتی  -مدیریت  smrdavoodi@ut.ac.ir واحد دهاقان  استادیار داودی حمدرضا مدکتر   38

   پولی -مالی  -اقتصاد  r.dabbagh@uut.ac.ir صنعتی ارومیه دانشیار دباغ  دکتر رحیم   33

   اقتصاد انرژی، کشاورزی و محیط زیست derakhshan7495@gmail.com علامه طباطبایی استاد درخشان  دکتر مسعود   38

 https://www.webofscience.com/wos/author/record/2963149 اقتصاد کلان  h-dargahi@sbu.ac.ir شهید بهشتی دانشیار درگاهی  دکتر حسن   82

     darshiri@yahoo.com مالک اشتر استادیار دره شیری دکتر محمدرضا   81

 delangizan@razi.ac.ir رازی کرمانشاه دانشیار دل انگیزان دکتر سهراب   80
 -اقتصاد کسب و کار  -اقتصاد شهری و منطقه ای 

 اقتصاد کلان 
https://www.webofscience.com/wos/author/record/3946895 

 https://www.webofscience.com/wos/author/record/3810188 ریزیتوسعه وبرنامه  -اقتصاد بخش عمومی  nazar@hamoon.usb.ac.ir سیستان و بلوچستان استاد دهمرده دکتر نظر  88

 dinm78@gmail.com زنجان استادیار دین محمدی دکتر مصطفی  80

dinm@znu.ac.ir 
   توسعه و برنامه ریزی -اقتصاد بخش عمومی 

 https://www.webofscience.com/wos/author/record/1692849 اقتصاد مالی  -اقتصاد انرژی  m.zolfaghari@modares.ac.ir تربیت مدرس استادیار ذوالفقاری دکتر مهدی  85

  ,a_razini@kiau.ac.ir آزاد اسلامی واحد کرج استادیار رازینی رحمانی  دکتر ابراهیم علی  86

a_razini@yahoo.com 
   اقتصاد بین الملل

 https://www.webofscience.com/wos/author/record/2319278 اقتصاد انرژی -اقتصاد ریاضی و بین الملل  sa.rasekhi@gmail.com مازندران استاد راسخی دکتر سعید   88

 https://www.webofscience.com/wos/author/record/2934791 محیط زیست  -اقتصاد کلان  mostafa.rajabi@gmail.com دانشگاه آزاد خمینی شهر استادیار رجبی دکتر مصطفی   83

  ,mhrahmati@gmail.com شریف دانشیار رحمتی دکتر محمدحسین   88

rahmati@sharif.edu 
 https://www.webofscience.com/wos/author/record/392732 علوم اقتصادی

 ,parvizrostamzadeh@shirazuacir شیراز استادیار رستم زاده دکتر پرویز   122

parviz_rostam2000@yahoo.com 
   بانکی -مالی  -اقتصاد پولی 

 https://www.webofscience.com/wos/author/record/2996388 اقتصاد بین الملل -اقتصاد مالی  m.gholizadeh@umz.ac.ir مازندران دانشیار رضا  قلی زاده  دکتر مهدیه  121

 دانشیار رضایی دکتر ابراهیم   120
پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم 

 انسانی سازمان سمت 
ebrahimi@khu.ac.ir,  

ebrahimimo@yahoo.com 
   اقتصاد سنجی -اقتصاد بین الملل 

   اقتصاد بخش عمومی -اقتصاد بین الملل  m.rafat@ase.ui.ac.ir اصفهان دانشیار رفعت دکتر منیره   128

   اقتصاد کلان -اقتصاد پولی و بانکی  mrafati@hotmail.com ات وپژوهشهای بازرگانیمؤسسه مطالع استادیار رفعتی  دکتر محمدرضا   120

 https://www.webofscience.com/wos/author/record/578295 بازاریابی محصولات کشاورزی -اقتصاد کشاورزی  hamedrafiee@ut.ac.ir تهران  استادیار رفیعی دکتر حامد   125

   مدلهای رشد -اقتصاد سنجی  reza.ranjpour@gmail.com تبریز دانشیار  رنج پور دکتر رضا   126

   اقتصاد بخش عمومی -اقتصاد نظری  -تهران  frahbar@ut.ac.ir تهران  استاد رهبر دکتر فرهاد  128
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   اقتصاد توسعه -اقتصاد سنجی  raha_6640@yahoo.com زنجان دکتری زارعی دکتر مبینا  123

   اقتصاد پولی -اقتصاد سنجی  -اقتصاد اسلامی  zarram@gmail.com چمران اهوازشهید  استاد زراءنژاد دکتر منصور  128

 استادیار زمانی  دکتر زهرا   112
مدیر واحد پژوهشهای اقتصادی اتاق 

 بازرگانی اصفهان 
z_zamani85@yahoo.com  اقتصاد پولی و مالی -اقتصاد بین الملل   

   اقتصاد آب و منابع طبیعی -اقتصاد کشاورزی  zibaei@shirazu.ac.ir شیراز استاد زیبایی دکتر منصور  111

 ,sameti@acntui.ac.ir اصفهان  استاد سامتی دکتر مرتضی   110

msameti@gmail.com 
   اقتصاد سنجی -اقتصاد بخش عمومی 

   توسعه اقتصادی  -علوم اقتصادی  sobhanihs@ut.ac.ir تهران استاد سبحانی دکتر حسن   118

 https://www.webofscience.com/wos/author/record/2470290 اقتصاد بخش عمومی  hamidbasu1340@gmail.com بوعلی سینا همدان دانشیار سپهردوست دکتر حمید  110

   علوم اقتصادی sakinehsojoodi@gmail.com تبریز استادیار سجودی دکتر سکینه   115

   اقتصاد بین الملل -اقتصاد پولی  sahabi_b@modares.ac.ir تربیت مدرس دانشیار سحابی دکتر بهرام  116

 دکتری سزاوار دکتر محمدرضا   118

 دانشگاه شهید بهشتی تدریس 

می کنند. محل کار: مجمع تشخیص 

 مصلحت نظام

 mr.sezavar@yahoo.com  اقتصاد سنجی  -اقتصاد  بین الملل -اقتصاد پولی   

   اقتصاد مالی بین الملل -اقتصاد بین الملل  behsalmani@gmail.com تبریز استاد سلمانی  دکتر بهزاد  113

   محیط زیست -اقتصاد انرژی  sd_solimani@yahoo.com اراک دانشیار سلیمانی دکتر سعید   118

 https://www.webofscience.com/wos/author/record/3052615 توسعه صنعتی  -اقتصاد  mostafa@um.ac.ir فردوسی مشهد استاد سلیمی فر دکتر مصطفی  102

   اقتصاد منابع طبیعی -علوم پولی  -اقتصادی علوم  qsoheily@yahoo.com رازی کرمانشاه دانشیار سهیلی دکتر کیومرث  101

   اقتصاد سنجی -اقتصاد کلان  alisouri@ut.ac.ir تهران دانشیار سوری دکتر علی  100

  ,seyednourani@gmail.com علامه طباطبایی استاد سید نورانی  دکتر محمدرضا   108

seyednourani@atu.ac.ir 
   اقتصاد اسلامی  -اقتصاد بخش عمومی 

   اقتصاد کلان و پولی -اقتصاد  shakeri.abbas@gmail.com علامه طباطبایی استاد  شاکری دکتر عباس   100

 https://www.webofscience.com/wos/author/record/712202 توسعه اقتصادی  -اقتصاد بین الملل  abshahabadi@gmail.com الزهرا استاد شاه آبادی دکتر ابوالفضل   105

 https://www.webofscience.com/wos/author/record/3444079 اقتصاد -بانکداری  mahshidshahchera@yahoo.com پژوهشکده پولی و بانکی استادیار شاهچرا دکتر مهشید  106

   اقتصاد توسعه و پیچیدگی های اقتصادی bfheco@yahoo.com مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور استادیار شاهمرادی دکتر بهروز  108

 shajari77@gmail.com )بازنشسته( اصفهان دانشیار شجری دکتر هوشنگ  103

   اقتصاد پولی و مالی 

 https://www.webofscience.com/wos/author/record/1371777 برنامه ریزی -اقتصاد  nsharify@umz.ac.ir مازندران دانشیار شریفی دکتر نورالدین  108

   اقتصاد انرژی alimorad@ase.ui.ac.ir اصفهان  دانشیار  شریفی دکتر علیمراد   182

 استادیار شعبان زاده  دکتر مهدی   181
موسسه پژوهشهای برنامه ریزی 

 اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی
shabanzadeh.mehdi@gmail.com  سیاست و توسعه روستایی -اقتصاد کشاورزی   

   اقتصاد بین الملل -اقتصاد انرژی  -اقتصاد توسعه  a.shakibai@uk.ac.ir شهید باهنر کرمان دانشیار شکیبایی دکتر علیرضا   180

 ,kshahbazi@urmia.ac.ir ارومیه  دانشیار شهبازی دکتر کیومرث  188

kiumars_shahbazi@yahoo.com   
 https://www.webofscience.com/wos/author/record/36682080 اقتصاد کلان و اقتصاد پولی
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   تاریخ عقاید اقتصادی -اقتصاد سنجی  -اقتصاد مالی  m.m.shahrazi@gu.ac.ir گلستان استادیار شهرازی دکتر محمدمهدی  180

 https://www.webofscience.com/wos/author/record/2454457 شهری و منطقه ای  -اقتصاد بخش عمومی  rshahnazi@shirazu.ac.ir شیراز دانشیار  شهنازی دکتر روح اله   185

   اقتصاد بخش عمومی -اقتصاد مالی  mohammad_tash@yahoo.com سیستان و بلوچستان  دانشیار شهیکی تاش دکتر محمد  186

   اقتصاد توسعه پایدار  -اقتصاد محیط زیست  laylashiva@gmail.com خاتم استادیار شیوا دکتر لیلا   188

 https://www.webofscience.com/wos/author/record/1508574 اقتصاد انرژی z_sadeghi@uk.ac.ir شهید باهنر کرمان  دانشیار صادقی دکتر زین العابدین   183

   علوم اقتصادی sadeghih@modares.ac.ir تربیت مدرس دانشیار صادقی  دکتر حسین  188
   مالی  -مدلسازی  -اقتصاد انرژی  shahdani@yahoo.com امام صادق استاد صادقی شاهدانی دکتر مهدی   102
   بانکداری -اقتصاد اسلامی  -اقتصاد پولی و تجارت  salehinoor@gmail.com شهید باهنر کرمان  استادیار صالحی دکتر نورالله    101

 ,majid.sameti.ui@gmail.com اصفهان  استاد صامتی دکتر مجید  100

majidsameti@ase.ui.ac.ir  
   اقتصاد سنجی -اقتصاد بخش عمومی 

   اقتصاد شهری و منطقه ای -اقتصاد منابع طبیعی  babak.saffari@gmail.com اصفهان استادیار صفاری دکتر بابک   108

 https://www.webofscience.com/wos/author/record/3424539 اقتصاد سنجی e.safarzadeh@alzahra.ac.ir دانشگاه الزهرا استادیار صفرزاده  دکتر اسماعیل  100

asamadi@rose.shirazu.ac.ir شیراز استاد صمدی دکتر علی حسین   105  

 https://www.webofscience.com/wos/author/record/46222 اقتصاد نهادی -اقتصاد بخش عمومی 

  ,samadi_sa@yahoo.com دانشگاه اصفهان  دانشیار صمدی دکتر سعید  106

s.samadi@ase.ui.ac.ir 
   اقتصاد سنجی -و مالی  اقتصاد پولی

   اقتصاد بین الملل و پولی و اسلامی  h-samsami@sbuacir شهید بهشتی استادیار صمصامی دکتر حسین   108
   اقتصاد پولی ztnasab@gmail.com آزاد یزد استادیار طباطبایی نسب دکتر زهره  103
 https://www.webofscience.com/wos/author/record/2704724 اقتصاد ریاضی  -اقتصاد پولی  -علوم اقتصادی  m.tehranchian@umz.ac.ir مازندران استاد  طهرانچیان  دکتر امیرمنصور  108

   اقتصاد سنجی  -اقتصاد بین الملل  sktayebi@ase.ui.ac.ir اصفهان استاد طیبی دکتر سید کمیل   152

   اقتصاد محیط زیست و انرژی  -توسعه و برنامه ریزی  abedi2015@yahoo.com آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات  استادیار عابدی  دکتر زهرا   151

 https://www.webofscience.com/wos/author/record/2032723 اقتصاد منابع aghelik@modares.ac.ir تربیت مدرس دانشیار عاقلی دکتر لطفعلی  150

 https://www.webofscience.com/wos/author/record/3444100 اقتصاد سنجی و اقتصاد بخش عمومی  habasi@ut.ac.ir تهران  استاد عباسی نژاد دکتر حسین   158

 https://www.webofscience.com/wos/author/record/1855149 اقتصاد بخش عمومی و مالی eabbasian@gmail.com تهران  دانشیار عباسیان دکتر عزت اله   150

 https://www.webofscience.com/wos/author/record/3685774 قتصاد بخش عمومی  -اقتصاد  milani@atu.ac.ir علامه طباطبایی دانشیار عبداله میلانی دکتر مهنوش   155

   اقتصاد رفاه و سلامت abdoli@ut.ac.ir تهران  استاد عبدلی دکتر قهرمان   156

   توسعه اقتصادی  -علوم اقتصادی  azdhrb1360@gmail.com اداره کل آموزش و پرورش مرکزی دکتری عرب  دکتر آزاده   158

   کاربرد علم سیستمها a-arabmazar@sbu.ac.ir شهید بهشتی استاد عرب مازار دکتر علی اکبر   153

   اقتصاد توسعه و بانکداری اسلامی -اقتصاد سنجی  Ab_Arabmazar@sbuacir شهید بهشتی دانشیار عرب مازار دکتر عباس  158

   اقتصاد نهادگرایی  -اقتصاد بین الملل  a.arabmazar@gmail.com علامه طباطبایی استادیار عرب مازار  دکتر علی  162

   اقتصاد پولی aerfani@semnan.ac.ir سمنان  استاد عرفانی دکتر علیرضا   161

 https://www.webofscience.com/wos/author/record/2510324 اقتصاد اسلامی  -توسعه اقتصادی  -اقتصاد  mezzati@modares.ac.ir  تربیت مدرس دانشیار عزتی دکتر مرتضی  160
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   اقتصاد مالی و اسلامی -اقتصاد پولی  saza291@yahoo.com مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی  استادیار عزیزنژاد دکتر صمد   168

   اقتصاد پولی -اقتصاد   fazizi@modares.ac.ir تربیت مدرس استادیار عزیزی دکتر فیروزه  160

   اقتصاد سنجی  -اقتصاد بخش عمومی  askari.azadwar@gmail.com مرکز -تهران  استادیار عسکری دکتر علی  165

   علوم اقتصادی assari_a@modares.ac.ir تربیت مدرس دانشیار آرانیعصاری  دکتر عباس   166

   اقتصاد کلان-فقر و آمارهای اقتصادی خانوار  avazalipour@hotmail.com پژوهشکده آمار استادیار علی پور دکتر محمدصادق  168

 saeedeh.alizadeh@modares.ac.ir تربیت مدرس استادیار علیزاده  دکتر سعیده   163

saeedehalizadeh36@yahoo.com,  
   اقتصاد اسلامی  -توسعه و برنامه ریزی 

   اقتصاد سلامت  -اقتصاد آموزش  -اقتصاد توسعه  emazir@gmail.com اصفهان )بازنشسته( استاد عمادزاده دکتر مصطفی  168

 ,saeedisazadeh@gmail.con بوعلی سینا همدان دانشیار عیسی زاده دکتر سعید   182

saeed_isazadeh@yahoo.com  
 https://www.webofscience.com/wos/author/record/3355711 اقتصاد کار

 https://www.webofscience.com/wos/author/record/1072431 اقتصاد einian85@gmail.com پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی دکتری عینیان  دکتر مجید  181

 ,ghaffari@srbiau.ac.ir آزاد واحد علوم و تحقیقات دانشیار  غفاری دکتر فرهاد   180

farhad.ghaffari@yahoo.com  
 https://www.webofscience.com/wos/author/record/3732419 اقتصاد سنجی

   اقتصاد اسلامی  -رشد و توسعه اقتصادی  ghafari@pnu.ac.ir پیام نور اراک دانشیار  غفاری دکتر هادی   188
   صنعتیسازماندهی  -نظریه بازی  -اقتصاد  ffatemi@sharif.ir شریف استادیار فاطمی اردستانی  دکتر سید فرشاد    180

  ,sfattahi@raziacir رازی کرمانشاه دانشیار فتاحی  دکتر شهرام  185

sh_fatahi@yahoo.com 
   اقتصاد سنجی 

 https://www.webofscience.com/wos/author/record/2462952 اقتصاد اسلامی  -اقتصاد نظری  -علوم اقتصادی  jfathollahi@gmail.com رازی کرمانشاه استادیار فتح الهی دکتر جمال   186

   اقتصاد توسعه و بازار کار g_farjadi@yahoo.com مؤسسه آموزش و پژوهش نیاوران دانشیار فرجادی دکتر غلامعلی  188

   اقتصاد مالی  -علوم اقتصادی  faraji.sajjad@gmail.com تربیت مدرس دانشیار فرجی دیزجی سجاددکتر   183

   اقتصاد پولی farzinv@ut.ac.ir تهران )بازنشسته( استاد فرزین وش دکتر اسداله  188

 https://www.webofscience.com/wos/author/record/3410107 اقتصاد شهری و منطقه ای و توسعه farahmand.shekoofeh@gmail.com اصفهان دانشیار فرهمند دکتر شکوفه   132

        fotros@basuacir بوعلی سینا همدان )بازنشسته( استاد فطرس دکتر محمدحسن  131

fotros1950@yahoo.com 
 https://www.webofscience.com/wos/author/record/2478291 برنامه ریزی توسعه اقتصادی

 https://www.webofscience.com/wos/author/record/2002617 زیست و منابعاقتصاد محیط  -اقتصاد صنعتی  ffallahi@tabrizu.ac.ir تبریز دانشیار فلاحی دکتر فیروز  130

 https://www.webofscience.com/wos/author/record/1558657 اقتصاد سنجی -اقتصاد کلان  -اقتصاد انرژی  falahi@um.ac.ir فردوسی مشهد استاد فلاحی  دکتر محمدعلی  138

   مالی و بانکداری -اقتصاد بین الملل  -علوم اقتصادی t_firoozan@yahoo.com خوارزمی استادیار فیروزان سرنقی دکتر توحید   130
   حوزه های توسعه اقتصادی -اقتصاد صنعتی  feizpour@yazd.ac.ir یزد دانشیار فیض پور دکتر محمدعلی  135

 https://www.webofscience.com/wos/author/record/2278829 محیط زیست -اقتصاد انرژی  ghasemi.a@hotmail.com علامه طباطبایی دانشیار قاسمی دکتر عبدالرسول   136

   تحلیل اقتصادی حقوق -حقوق و اقتصاد  mojtaba.ghasemi3@gmail.com شهید بهشتی استادیار قاسمی دکتر مجتبی  138

   مدیریت مالی  h.ghalibafasl@alzahra.ac.ir الزهرا  دانشیار قالیباف اصل  دکتر حسن   133

   اقتصاد مدور  -مدیریت سبز  -توسعه پایدار  ghorbanpur@pgu.ac.ir دانشگاه خلیج فارس شهر بوشهر استادیار قربان پور دکتر احمد   138

 https://www.webofscience.com/wos/author/record/3683720 اقتصاد مسکن و شهری z_aliak@yahoo.com همدانبوعلی سینا  دانشیار قلی زاده دکتر علی اکبر  182
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   اقتصاد مالی  haghanbari@yahoo.com شهید بهشتی  استادیار قنبری دکتر حسنعلی  181

  , ghandehary@yahoo.com مدیریت دانشگاه اصفهان دانشیار قندهاری  دکتر مهسا  180

m.ghandehari@ase.ui.ac.ir 
   مدلسازی و تصمیم گیری ریاضی   -مهندسی صنایع 

 https://www.webofscience.com/wos/author/record/1771210 اقتصاد کار  -اقتصاد بین الملل  -اقتصاد سنجی  salehghavidel421@gmail.com آزاد واحد فیروزکوه دانشیار  قویدل دکتر صالح   188

   اقتصاد بین الملل ar.kazerooni@gmail.com تبریز استاد کازرونی دکتر علیرضا  180

mah_kazem@yahoo.com  تهران شاهد. استادیار کاظمیان  دکتر محمود   185  

   اقتصاد سنجی سلامت -اقتصاد سلامت 

 bacheh@alzahra.ac.ir الزهرا دانشیار کردبچه دکتر حمید  186

hamidkurdbacheh@yahoo.com 
   اقتصاد بیمه  -سنجی کاربردی  -سازمان دهی صنعتی 

   اقتصاد سنجی  F_karimi110@yahoo.com آزاد واحد مبارکه  دانشیار کریمی  دکتر فرزاد   188

   اقتصاد بازار کار g.k.haddad@sharif.edu شریف  دانشیار کشاورز حداد دکتر غلامرضا   183

   بخش عمومی و اقتصاد اسلامی -اقتصاد خرد  kiaalhoseini@mofidu.ac.ir مفید استادیار کیاءأالحسینی ضیاءالدیندکتر   188

   بخش عمومی  -اقتصاد شهری و منطقه ای  i.keyfarokhi@gmail.com اصفهان دکتری  کیفرخی دکتر ایمان   022

egorgi@ut.ac.ir تهران )بازنشسته( استاد گرجی  دکتر ابراهیم   021  

   تاریخ عقاید اقتصادی  -اقتصاد کلان 

   اقتصاد بخش عمومی golkhandana@gmail.com دانشگاه بوعلی سینا  دکتری گلخندان دکتر ابوالقاسم   020

   اقتصاد  بین الملل -اقتصاد پولی و مالی  a.googerdchian@ase.ui.ac.ir اصفهان استادیار  گوگردچیان دکتر احمد   028

   اقتصاد پولی -اقتصاد بین الملل  lashkarym@gmail.com پیام نور مرکز مشهد دانشیار لشکری دکتر محمد  020

   اقتصاد محیط زیست  -اقتصاد  majed@ut.ac.ir تهران  استادیار ماجد دکتر وحید   025

   هوشمندی نوآورانه  -مدیریت استراتژیک  mobini@ut.ac.ir تهران دانشیار مبینی دکتر علی   026

   پولی -بین الملل  -اقتصاد سلامت و توسعه  samira.motaghi@gmail.com پیام نور استادیار متقی دکتر سمیرا  028

   توسعه اقتصادی  mmotavaseli@gmail.com تهران  استاد متوسلی  دکتر محمود  023

  , mohsenire@gmail.com شهید بهشتی استادیار محسنی دکتر رضا   028

re_mohseni@sbu.ac.ir 
 https://www.webofscience.com/wos/author/record/1498730 اقتصاد سنجی -اقتصاد انرژی  -اقتصاد بین الملل 

 https://www.webofscience.com/wos/author/record/2439589 اقتصاد پولی jmzonouzi@yahoo.com ارومیه دانشیار زنوزیمحسنی   جمال الدیندکتر   012

pmpmohamadzadeh@gmail.com تبریز استاد محمدزاده  دکتر پرویز    011    اقتصاد شهری -اقتصاد سنجی -اقتصاد نهادی 

   بانکداری اسلامی  -اقتصاد صنعت  -علوم اقتصادی  p.mohammadi@modares.ac.ir تربیت مدرس  استادیار محمدی دکتر پرستو  010

   اقتصاد سلامت mohammadi.farzaneh@gmail.com علوم پزشکی اصفهان استادیار محمدی دکتر فرزانه   018

   لان اقتصاد ک -توسعه پایدار  -اقتصاد انرژی  Dr.ali.mohammadipour@gmail.com پیام نور واحد تبریز استادیار محمدی پور دکتر علی   010

   فنآوری اطلاعات و رشد اقتصادی - Itاقتصاد  mahmod.ma@yahoo.com آزاد اسلامی واحد فیروزکوه دانشیار محمودزاده دکتر محمود   015

   اقتصاد بخش عمومی  -اقتصاد توسعه  vmahmodi@ut.ac.ir تهران  استاد محمودی  دکتر وحید   016

   اقتصاد انرژی -علوم اقتصادی  mehnatfar.y@gmail.com مازندران دانشیار محنت فر دکتر یوسف   018

 https://www.webofscience.com/wos/author/record/3818751 اقتصاد سنجی  -علوم اقتصادی  maddah50m@yahoo.com سمنان دانشیار مداح دکتر مجید   013

   اقتصاد پولی -اقتصاد کلان  madanizadeh@sharif.edu شریف استادیار مدنی زاده  دکتر سید علی   018
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   فنآوری -اقتصاد دیجیتال  n_moradhassel@yahoo.com پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات  استادیار مرادحاصل دکتر نیلوفر  002

 https://www.webofscience.com/wos/author/record/1128796 اقتصاد پولی -اقتصاد کلان  drmarzban@gmail.com شیراز دانشیار مرزبان دکتر حسین   001

 ,f_moridi@sbu.ac.ir شهید بهشتی استادیار مریدی فریمانی دکتر فاضل  000

fazelmoridi@gmail.com  
   اقتصاد انرژی -اقتصاد نفت و گاز 

   اقتصاد کلان و ارزیابی اقتصادی طرحها mozayani@modares.ac.ir تربیت مدرس دانشیار مزینی  دکتر امیرحسین   008

   اقتصاد گردشگری -اقتصاد سلامت  -اقتصاد  arashkmasaeli@gmail.com پژوهشگاه گردشگری استادیار مسائلی  دکتر ارشک   000

   سایر موضوعات اقتصادی -علوم اقتصادی  rassam_moshrefi@yahoo.com شهید بهشتی استادیار مشرفی دکتر رسام   005

   علوم اقتصادی mmashhadi@ut.ac.ir تهران استادیار مشهدی احمد دکتر محمود   006

   اقتصاد انرژی  -فلسفه اقتصاد  hamid.moarefi@gmail.com دانشگاه اصفهان  استادیار  محمدیمعرفی  دکتر عبدالحمید  008

   بخش عمومی -اقتصاد شهری و منطقه ای  moallemy_m@yahoo.com پیام نور مرکز اصفهان استادیار معلمی دکتر مژگان   003

   اقتصاد نظریه بازی  -اقتصاد انرژی  shahram.moeeni@gmail.com اصفهان استادیار معینی دکتر شهرام   008

   بازار کار -اقتصاد سلامت  mmoeini1387@gmail.com اصفهان  دانشیار  معینی  دکتر مریم   082

 https://www.webofscience.com/wos/author/record/2547851 اقتصاد پولی و مالی -اقتصاد سنجی  nmakiyan@yazd.ac.ir یزد دانشیار مکیان الدینظامندکتر   081

   ریزی حمل و نقلبرنامه  armamdoohi@modares.ac.ir دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست  دانشیار ممدوحی دکتر امیررضا   080

   اقتصاد بین المللگرایش علوم اقتصادی  smamipoor@khu.ac.ir  خوارزمی  دانشیار ممی پور دکتر سیاب   088

   بخش عمومی -توسعه  -اقتصاد سنجی  dr_monjazeb@yahoo.com خوارزمی  دانشیار منجذب دکتر محمدرضا   080

   اقتصاد بخش عمومی -اقتصاد سنجی  -علوم اقتصادی  manzoordavood@gmail.com امام صادق )ع(، رئیس سازمان مالیاتی کشور  دانشیار منظور دکتر داود  085

   اقتصاد بین الملل -اقتصاد توسعه  -اقتصاد کلان  mahdavi@ut.ac.ir تهران دانشیار مهدوی  دکتر ابوالقاسم   086

  ,hmehrabi2000@gmail.com شهید باهنر کرمان استاد بشرآبادی مهرابی  دکتر حسین  088

hmehrabi@uk.ac.ir 
   اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه 

   اقتصاد نظری کلان و اقتصاد پولی mmehrara@ut.ac.ir تهران  استاد مهرآرا دکتر محسن  083

 https://www.webofscience.com/wos/author/record/2889132 اقتصاد توسعه  -علوم اقتصادی  Vmehrbani@ut.ac.ir تهران  استادیار مهربانی دکتر وحید   088

   اقتصاد انرژی   -اقتصاد شهری و منطقه ای  mehregannader@yahoo.com بوعلی سینا )بازنشسته( استاد مهرگان دکتر نادر   002

   اقتصاد شهری و منطقه ای   -اقتصاد پولی  mahinizadeh@yazd.ac.ir  یزد استادیار  مهینی زاده  دکتر منصور   001

  ,mousaei1967@yahoo.com تهران استاد  موسائی دکتر میثم  000

mousaaei@ut.ac.ir 
   اقتصاد پولی -اقتصاد اسلامی  -اقتصاد منابع 

   اقتصادنظر ی -اقتصادسنجی  -اقتصاد  hmousavi@alzahra.ac.ir الزهرا دانشیار موسوی دکتر میرحسین  008

   اقتصاد بخش عمومی mosavi@pnu.ac.ir پیام نور استاد جهرمی موسوی دکتر یگانه   000

   اقتصاد صنعتی  mowlaei.mohammad@gmail.com بوعلی سینا دانشیار مولایی دکتر محمد  005

 https://www.webofscience.com/wos/author/record/2847721 بخش عمومی  -اقتصاد سنجی  m.motameni@umz.ac.ir مازندران دانشیار مؤتمنی دکتر مانی   006

   اقتصاد توسعه  -اقتصاد ایران  -اقتصاد نهادگرا  farshad.momni@gmail.com علامه طباطبایی دانشیار مؤمنی  دکتر فرشاد   008

 https://www.webofscience.com/wos/author/record/2699047 توسعه اقتصادی  -اقتصاد منطقه ای و توسعه  ,moayedfar.r@gmail.com دانشگاه اصفهان  دانشیار مؤیدفر دکتر رزیتا  003
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r.moayedfar@ase.ui.ac.ir  

   اقتصاد صنعتی  -اقتصاد شهری و منطقه ای  ho.mirzaei@gmail.com علامه طباطبایی استادیار میرزایی دکتر حجت اله   008

   بخش عمومی  -اقتصاد  enaderan@ut.ac.ir کمیسیون تلفیق بودجه  -تهران  دانشیار نادران دکتر الیاس   052

   اقتصاد آموزش anadery@ut.ac.ir تهران  استاد روشناوندنادری  دکتر ابوالقاسم   051

 https://www.webofscience.com/wos/author/record/1893014 اقتصاد سنجی  younesnademi@abru.ac.ir آیت اله بروجردی شهر بروجرد استادیار نادمی دکتر یونس  050

   CGEمدلهای  -محیط زیست  -اقتصاد بین الملل  mehdi.nejati@gmail.com شهید باهنر کرمان دانشیار نجاتی دکتر مهدی   058

   توسعه  -اقتصاد  najafi122@gmail.com رازی کرمانشاه استادیار نجفی دکتر محمدباقر   050

   مدلهای تعادل عمومی  nakhli65@gmail.com وزارت اقتصاد تهران دکتری نخلی دکتر سیدرضا  055

   اقتصاد پولی و اقتصاد سنجی k.nadri@gmail.com امام صادق دانشیار ندری دکتر کامران  056

   اقتصاد بانکی و مالی رفتاری -اقتصاد پولی و مالی  m.nadiri@ut.ac.ir تهران  استادیار ندیری  دکتر محمد  058

   ای و حمل و نقلاقتصادی شهری و منطقه rnasre@gmail.com خوارزمی   استادیار نصراصفهانی دکتر رضا  053

 https://www.webofscience.com/wos/author/record/2427891 توسعه و اقتصاد ایران  nasr@yazd.ac.ir یزد دانشیار نصراللهی دکتر زهرا   058

 msankzsm@yahoo.com  اصفهان دانشیار نصراللهی دکتر خدیجه   062

   اقتصاد کلان  -اقتصاد بین الملل 

 https://www.webofscience.com/wos/author/record/2474475 برنامه ریزی اقتصاد cmohsennazari@gmail.com تهران  دانشیار نظری  دکتر محسن   061

   اقتصاد انرژی و توسعه  rnazari2004@gmail.com مدعو دانشگاه دولتی ایلام  مدعو نظری  دکتر روح اله   060

   اقتصاد مقداری -الگوسازی اقتصادسنجی کلان  nofrsti@gmail.con شهید بهشتی  دانشیار نوفرستی  دکتر محمد  068

   اقتصاد نظری alihadavinia@gmail.com پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی  دانشیار هادوی نیا دکتر علی اصغر   060

   اقتصاد بین الملل  -اقتصاد کلان  ehadian@rose.shirazu.ac.ir شیراز دانشیار هادیان  دکتر ابراهیم   065

 https://www.webofscience.com/wos/author/record/1923546 توسعه و سیاست کشاورزی -اقتصاد کشاورزی  homayounifar@um.ac.ir فردوسی مشهد دانشیار همایونی فر دکتر مسعود   066

 https://www.webofscience.com/wos/author/record/3947264 آموزش -اقتصاد سنجی کاربردی  -اقتصاد توسعه  atieh@vt.ac.ir دانشگاه تهران   استادیار وحیدمنش دکتر عطیه  068

 https://www.webofscience.com/wos/author/record/2652375 اقتصاد خرد -اقتصاد انرژی  Vida.Varahrami@gmail.com شهید بهشتی  دانشیار ورهرامی دکتر ویدا  063
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