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 نام خانوادگي نام پيشوند
و  محل کار

 تحصيل
 نشاني پست الکترونيک تتحصيال

 - آقاجاني معصومه خانم سرکار 1
دانشجوی دکتری اقتصاد 

 اسالمي
aghajani1938@yahoo.com 

2 
االسالم جناب  حجت

 دکتر آقای
 نظری آقا حسن

پژوهشگاه حوزه و 

 دانشگاه

حوزوی )خارج فقه و 

 دکتری اقتصادو اصول( 
hnazari@rihu.ac.ir 

3 
 جناب االسالم حجت

 دکتر آقای
 ساالری  ابراهيم تقي

دانشگاه فردوسي 

 مشهد

ارشد توسعه  کارشناسي

ريزی  اقتصادی و برنامه

 حوزوی

 

  دکتری اقتصاد تهراندانشگاه  ابريشمي حميد دکتر آقای جناب 4

 عشری اثني ابوالقاسم دکتر آقای جناب 5
پيام نور استان 

 مازندران
 esnaashari_amiri@yahoo.com دکتری اقتصاد

 aahmadi@modares.ac.ir دکتری اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس احمدی محمد علي دکتر آقای جناب 6

 ارشدی وحيد دکتر آقای جناب 7
دانشگاه فردوسي 

 مشهد
 vahidarshadi@yahoo.com  دکتری اقتصاد

 assadzadeh@tabrizu.ac.ir دکتر اقتصاد نظری دانشگاه تبريز اسدزاده احمد دکتر آقای جناب 8

 keslamlo@rose.shirazu.ac.ir دکتری اقتصاد دانشگاه شيراز اسالملوئيان کريم دکتر آقای جناب 9

 اسماعيلي محمدرضا آقای جناب 10
دانشگاه امام 

 (صادق)ع

ارشد اقتصاد  کارشناسي

حوزه  8اسالمي و پايه 

 علميه قم
esmaeili_eco@yahoo.com 

 etesami@isu.ac.ir دکتری علوم اقتصادی دانشگاه تربيت مدرس اعتصامي منصور دکتر آقای جناب 11

 vahid_afkhami@yahoo.com کارشناسي ارشد اقتصاد  ستوده افخمي وحيد آقای جناب 12

 افقه مرتضي سيد دکتر آقای جناب 13
دانشگاه شهيد چمران 

 اهواز
 smafghah1@yahoo.com دکتری اقتصاد توسعه

14 
 جناب االسالم حجت

 آقای دکتر
 دانشگاه مفيد قم الهي ناصر

حوزوی )خارج فقه و 

 دکتری اقتصاد و اصول(
elahi@mofidu.ac.ir 

 امامي محسن جناب آقای 15
پژوهشکده جهاد 

 دانشگاهي

 –حوزوی 

ارشد علوم  کارشناسي

 اقتصادی

Mohsenemami68@yahoo.com 

 اميني امراهلل دکتر آقای جناب 16
دانشگاه عالمه 

 طباطبايي
 amrolahamini@yahoo.com دکتری اقتصاد
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 دبيرستان فرهنگ امينيان علي آقای جناب 17
 ارشد کارشناسي

 اقتصاد اسالمي
aminian_ali@yahoo.com 

 habib.ansarysamani@yahoo.com دکتری اقتصاد يزددانشگاه  انصاری ساماني حبيب آقای جناب 18

  دکتری اقتصاد دانشگاه اصفهان اوليايي اسماعيل آقای جناب 19

 nemata44@yahoo.com دکتری اقتصاد دانشگاه اصفهان اکبری حجت اهلل دکتر آقای جناب 20

 rakbarian@rose.shirazu.ac.ir دکتری اقتصاد دانشگاه شيراز اکبريان رضا دکتر آقای جناب 21

 صادق دکتر آقای جناب 22
 ايمان بافنده

 دوست
 imandoust@yahoo.com دکتری اقتصاد دانشگاه پيام نور مشهد

23 
 جناب االسالم حجت

 دکتر آقای
 bagherisaddem@gmail.com دکتری اقتصاد دانشگاه مفيد قم تودشکي باقری مجتبي

 bakhtiari_sadegh@yahoo.com اقتصاد یحوزوی و دکتر دانشگاه اصفهان بختياری صادق دکتر آقای جناب 24

 پور بهمن حميد دکتر آقای جناب 25
دانشگاه عالمه 

 طباطبايي
 bahmanpour1@yahoo.com دکتری اقتصاد

 بيات اهلل روح دکتر آقای جناب 26
المللي امام  دانشگاه بين

 قزوين - )ره(خميني
 rohbayat@yahoo.co.uk دکتری اقتصاد

r.bayat@soc.ikiu.ac.ir  

 bb.alizadeh@yahoo.com کارشناسي ارشد اقتصاد وزارت نفت عليزاده بيک بهروز آقای جناب 27

 bidabad@yahoo.com دکتری اقتصاد دانشگاه آزاد بيدآباد بيژن جناب آقای دکتر 28

 n.birjandi@yahoo.com دانشجوی دکتری  دانشگاه مفيد بيرجندی نگار سرکار خانم 29

 صومعه پاسباني ابوالفضل دکتر آقای جناب 30

های  مرکز پژوهش

شورای  مجلس

 اسالمي

 a_pasebani@yahoo.com دکتری اقتصاد

 بين پيش مير جهان دکتر آقای جناب 31
 دانشگاه شهيد چمران

 اهواز
 jpishpin@yahoo.com دکتری اقتصاد

jpishbin@gmail.com 

 پيغامي عادل دکتر آقای جناب 32
دانشگاه امام 

 )صادق)ع
 paighami@isu.ac.ir اقتصاددکتری 

 فروش پيله ميثم آقای جناب 33

های  مرکز پژوهش

شورای  مجلس

 اسالمي

قتصاد ا  دکتری  دانشجوی

 اسالمي 
maitham.p@gmail.com 

 htaboli@yahoo.com دکتری اقتصاد رفسنجان  دانشگاه تابلي حميد دکتر آقای جناب 34

mailto:habib.ansarysamani@yahoo.com
mailto:rohbayat@yahoo.co.uk
mailto:r.bayat@soc.ikiu.ac.ir
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 تاری فتح اهلل دکتر آقای جناب 35
دانشگاه عالمه 

 طباطبايي
 tarifath@yahoo.com دکتری اقتصاد

 itoutounchian@yahoo.com دکتری اقتصاد )دانشگاه الزهرا)س توتونچيان ايرج دکتر آقای جناب 36

37 
 جناب االسالم حجت

 دکتر آقای

محمد 

 اسماعيل
 دانشگاه مفيد قم توسلي

ارشد اقتصاد و  کارشناسي

 حوزوی
metavassoli@gmail.com 

38 
 جناب االسالم حجت

 آقای دکتر
 توکلي جواد محمد

سسه امام ؤم

 خميني)ره( قم
 mj_tavakoli2@yahoo.com دکتری فلسفه اقتصاد

 جليلي وحيد دکتر آقای جناب 39
دانشگاه امام 

 (صادق)ع
 vahidjalili100@yahoo.com ارشد اقتصاد کارشناسي

 m-alipow2003@yahoo.com ارشد اقتصاد کارشناسي وزارت امور خارجه  چگيني علي آقای جناب 40

 دانشگاه مفيد حبيبيان نقيبي مجيد دکتر آقای جناب 41
دکتری توسعه اقتصادی و 

 ريزی برنامه
habibian@mofidu.ac.ir 

 horry@mail.uk.ac.ir دکتری اقتصاد شهيد باهنر کرمان حری رضا حميد دکترآقاي جناب 42

 حسن زاده علي دکتر آقای جناب 43
پژوهشکده پولي و 

 بانکي
 alihasanzadeh2003@yahoo.com دکتری اقتصاد

 حسيني سيد محمد دکتر آقای جناب 44
دفتر تبليغات اسالمي 

 مشهد
 دکتری اقتصاد

sm-hosseini42@yahoo.com 

hoseini42@gmail.com 

 مواليي حشمتي حسين دکتر آقای جناب 45
مؤسسه عالي 

 ايران بانکداری

 و دکتری اقتصاد

 (حوزوی )مقدمات
hmolai@yahoo.com 

 بانک انصار حقيقي ميثم جناب آقای 46
ارشد علوم  کارشناسي

 اقتصادی
mhaghighi1367@gmail.com 

 heidari@isu.ac.ir دکتری اقتصاد دانشگاه اصفهان حيدری محمدرضا آقای دکتر جناب 47

 دانشگاه مفيد قم عليزاده خادم امير آقای جناب 48
 -کارشناسي ارشد 

 حوزوی
alizadeh@mofidu.ac.ir 

 خاندوزی سيداحسان جناب آقای دکتر 49

های  مرکز پژوهش

شورای  مجلس

 اسالمي

 smkhandoozi@gmail.com دکتری اقتصاد

 خزائي ايوب دکتر آقای جناب 50
شرکت حمل ونقل 

 المللي خليج فارس بين

اقتصاد دانشجوی دکتری 

 پولي
akhazaei65@gmail.com 

  دکتری اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي خليلي عبداالمير دکتر آقای جناب 51

52 
 جناب االسالم حجت

 آقای دکتر
 اشکذری خليليان جمال محمد

مؤسسه آموزشي 

پژوهشي امام 

 )خميني)ره

 

خارج حوزه و دکتری 

 اقتصاد
mg_khalil41@yahoo.com 
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 وزارت دارايي  خورسنديان علي دکتر آقای جناب 53
دکتری مديريت 

 استراتژيک
khorsandian@amesa.gov.ir 

 yydadgar@gmail.com دکتری اقتصاد شهيد بهشتيدانشگاه  دادگر يداهلل دکتر آقای جناب 54

  دکتری اقتصاد دفتر رياست جمهوری داوودی پرويز دکتر آقای جناب 55

  دکتری اقتصاد دانشگاه اصفهان اصفهاني داللي رحيم دکتر آقای جناب 56

57 
 جناب االسالم حجت

 آقای دکتر

 سيدمحمد

 کاظم
 رجايي

سسه امام ؤم

 (خميني)ره

خارج فقه و اصول و 

 دکتری اقتصاد
smk_rajaee@yahoo.co.uk 

 رحيمي رضا دکتر آقای جناب 58
دانشگاه آزاد اسالمي 

 تهران مرکز
 rrahimi70@yahoo.com دکتری اقتصاد

 آقای دکتر جناب 59
 علي سيد

 اکبر
 رزمي

دانشگاه فردوسي 

 مشهد
 ali@razmi.org دکتری اقتصاد

saarazmi@um.ac.ir 

 رستمي نزما محمد آقای جناب 60
حوزه و   پژوهشکده

 دانشگاه

خارج فقه و اصول و 

 دانشجوی دکتری اقتصاد
rmohamadzaman@yahoo.com 

parviz_rostam2000@yahoo.c دکتری اقتصاد دانشگاه شيراز زاده رستم پرويز دکترآقای  جناب 61

om 

 رضايي جواد محمد آقای جناب 62
دانشگاه امام 

 )صادق)ع

دانشجوی دکتری اقتصاد 

 اسالمي
j.rezaei@isu.ac.ir 

63 
 جناب االسالم حجت

 آقای دکتر
 دانشگاه مفيد رضايي مجيد 

خارج فقه و اصول و 

 اسالمي اقتصاددکتری 
rezai@mofidu.ac.ir 

 رضوی مهدی دکتر آقای جناب 64
مؤسسه عالي 

 بانکداری ايران
phd - M.A.-M.E  

 رعايايي مهدی جناب آقای 65
دانشگاه امام 

 )صادق)ع

اقتصاد ارشد کارشناسي

 اسالمي
roayaei@isu.ac.ir 

 رمضاني تقي محمد آقای جناب 66
دانشگاه امام 

 )حسين)ع

کارشناس ارشد اقتصاد 

 دفاع
mtramzani@yahoo.com 

 وفا زاهدی هادی محمد دکتر آقای جناب 67
دانشگاه امام 

 ))عصادق
 zahedi@isu.ac.ir دکتری اقتصاد

 نژاد زراء منصور آقای دکتر جناب 68
دانشگاه امام 

 )حسين)ع
 zarram@gmail.com دکتری اقتصاد

 زريباف مهدی سيد دکتر آقای جناب 69
دانشگاه امام 

 )صادق)ع

ارشد اقتصاد  کارشناسي

 اسالمي
mz1331@yahoo.com 

 حسيني سادات علي محمد آقای جناب 70
دانشگاه عالمه 

 طباطبايي
  کارشناسي ارشد اقتصاد

 سامي ابوالفضل آقای جناب 71
دانشگاه آزاد اسالمي 

 نيشابور
 samy44@gmail.com ارشد اقتصاد کارشناسي

mailto:roayaei@isu.ac.ir
mailto:roayaei@isu.ac.ir
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 sobhanihs@ut.ac.ir دکتری اقتصاد دانشگاه تهران سبحاني حسن آقای دکتر جناب 72

73 
 جناب االسالم حجت

 آقای
 دانشگاه مفيد سجادی سيد محسن

کارشناسي ارشد علوم 

خارج فقه و  -اقتصادی 

 اصول
mhsnsajjadi@gmail.com 

74 
 جناب االسالم حجت

 آقای
 سرآباداني غالمرضا

پژوهشکده فرهنگ و 

 انديشه اسالمي قم

کارشناسي ارشد علوم 

خارج فقه و  -اقتصادی 

 اصول
qompajuhesh@yahoo.com 

75 
 جناب االسالم حجت

 دکتر آقای
 فر سعادت جواد

پژوهشکده فرهنگ و 

 انديشه اسالمي قم
 jsaadatfar@gmail.com 

 فر سليمي مصطفي دکتر آقای جناب 76
فردوسي دانشگاه 

 مشهد
 mostafa@um.ac.ir دکتری اقتصاد

   دانشگاه تهران سوری اهلل حجت دکتر آقای جناب 77

 دکتر آقای جناب 78
محمد  سيد

 رضا
 سيد نوراني

دانشگاه عالمه 

و مرکز  طباطبايي

های مجلس  پژوهش

 شورای اسالمي

خارج فقه و دکتری 

 اقتصاد
seyednourani@gmail.com 

 سيفيان علي آقای جناب 79
دانشگاه امام 

 (صادق)ع
 seifian@isu.ac.ir کارشناسي ارشد اقتصاد

 شاکری عباس دکتر آقای جناب 80
دانشگاه عالمه 

 طباطبايي
 shakeri@ut.ac.ir دکتری اقتصاد

 زاده شريف محمد جواد آقای دکتر جناب 81
دانشگاه امام 

 (صادق)ع
 sharifzadeh@isu.ac.ir دکتری اقتصاد

 شعباني احمد دکتر آقای جناب 82
دانشگاه امام 

 (صادق)ع
 ashkadegh@yahoo.com دکتری اقتصاد

 شکيبا احمد آقای جناب 83

پژوهشکده علوم 

انساني جهاد 

 دانشگاهي

کارشناسي ارشد علوم 

خارج فقه و  -اقتصادی 

 اصول
adshakiba@yahoo.com 

 شکيبايي عليرضا دکتر آقای جناب 84
دانشگاه شهيد باهنر 

 کرمان
 ashakibaee@yahoo.com 

 rshahnazi@shirazu.ac.ir دکتری اقتصاد دانشگاه شيراز شهنازی ا... روح دکتر آقای جناب 85

 sadeghih@modares.ac.ir دکتری اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس صادقي حسين دکتر آقای جناب 86

 تهراني صادقي علي دکتر آقای جناب 87
دانشگاه عالمه 

 طباطبايي
 atsadeghi@yahoo.com دکتری اقتصاد

 k_sadr@sbu.ac.ir دکتری اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي صدر سيدکاظم دکتر آقای جناب 88
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89 
 جناب االسالم حجت

 آقای
 m_safdari2000@hotmail.com  دانشگاه زاهدان صفدری مهدی

 دانشگاه شيراز صمدی حسين علي دکتر آقای جناب 90

ارشد  کارشناسي

های  ريزی سيستم برنامه

 اقتصادی
asamadi@rose.shirazu.ac.ir 

 mzfirouzabadi@yahoo.com کارشناسي ارشد اقتصاد دانشگاه مفيد ضياءفيروزآبادی محمد دکتر آقای جناب 91

 طرفدار محسن آقای جناب 92
دانشگاه آزاد اسالمي 

 واحد کاشان
 m_tarafdar@yahoo.com کارشناسي ارشد اقتصاد

 lagheli@yahoo.com اقتصاد دکتری دانشگاه تربيت مدرس شهری کهنه عاقلي لطفعلي دکتر آقای جناب 93

 amelie@isu.ac.ir کارشناسي ارشد اقتصاد  عاملي احمد دکتر آقای جناب 94

  عامليان سيد مهدی دکتر آقای جناب 95
دکتری مديريت 

 استراتژيک
ameli5@yahoo.com 

 عبدالملکي حجت اهلل دکتر آقای جناب 96
دانشگاه امام 

 (صادق)ع
 hojjat172000@yahoo.com اقتصاد دکتری

 aran1380@yahoo.com اقتصاد دانشجوی دکتری  عبداللهي مصعب آقای جناب 97

 ab_arabmazar@sbu.ac.ir اقتصاد دکتری دانشگاه شهيد بهشتي مازار عرب عباس دکتر آقای جناب 98

99 
 جناب االسالم حجت

 دکتر آقای
 عربي سيد هادی

پژوهشکده حوزه و 

 دانشگاه
 sharabi@rihu.ac.ir اقتصاد دکتری

 mezzati@modares.ac.ir اقتصاد دکتری دانشگاه تربيت مدرس عزتي مرتضي دکتر آقای جناب 100

 عزيزنژاد صمد دکتر آقای جناب 101

 های مرکز پژوهش

مجلس شورای 

 اسالمي

ارشد توسعه  کارشناسي

 اقتصادی
Aziznejad.samad@gmail.com 

 عزيزی فيروزه دکتر خانم سرکار 102

مرکز مطالعات 

وری  مديريت و بهره

 ايران

 fazizi@modares.ac.ir اقتصاد دکتری

 عسگری محمد مهدی دکتر آقای جناب 103
دانشگاه امام 

 (صادق)ع
 m.askari@isu.ac.ir اقتصاد دکتری

104 
 جناب االسالم حجت

 دکتر آقای
 عيسوی محمود

سسه امام ؤم

 خميني)ره( قم
 esavi_mah@yahoo.com اقتصاد دکتری

 عيوضلو حسين دکتر آقای جناب 105
دانشگاه امام 

 (صادق)ع
 iseco12@yahoo.com اقتصاد دکتری

 hghaffari2000@yahoo.com اقتصاد دکتری دانشگاه پيام نور اراک غفاری هادی دکتر آقای جناب 106
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107 
 جناب االسالم حجت

 دکتر آقای
 فرد فراهاني سعيد

پژوهشکده فرهنگ و 

 انديشه اسالمي

 -فقه و اصول  4سطح 

دانشجوی دکتری علوم 

 اقتصادی
farahanifards@yahoo.com 

 farzinv@ut.ac.ir اقتصاد دکتری دانشگاه تهران وش فرزين اسداهلل دکتر آقای جناب 108

 فالحي محمدعلي آقای جناب 109
دانشگاه فردوسي 

 مشهد
 falahi@ferdowsi.um.ac.ir اقتصاد دکتری

 سرنقي فيروزان توحيد دکتر آقای جناب 110
دانشگاه علوم 

 اقتصادی
 t_firoozan@yahoo.com اقتصاد دکتری

 نيک قائمي نقي علي آقای جناب 111
شرکت بازرگاني 

 پتروشيمي
 ghaemi1352@yahoo.com کارشناسي ارشد اقتصاد

 دانشگاه شيراز قادری جعفر دکتر آقای جناب 112
دکتری اقتصاد شهری و 

 ای منطقه
jghaderi@rose.shirazu.ac.ir 

 saman_e82@yahoo.com ارشد اقتصاد کارشاسي  قادری سامان آقای جناب 113

 قليچ وهاب جناب آقای 114
پژوهشکده پولي و 

 بانکي

ارشد اقتصاد  کارشناسي

 اسالمي
ghelich@isu.ac.ir 

 جهرمي قسوری مهدی محمد  آقای  جناب 115
دانشگاه امام 

 (صادق)ع

ارشد اقتصاد  کارشناسي

 اسالمي
 

 mirhasang@yahoo.com دکتری اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس قوامي ميرحسن آقای دکتر جناب 116

 Sa110Sa2003@yahoo.com ارشد اقتصاد کارشاسي  زاده کريمي سعيد آقای جناب 117

 a.komijani@cbi.ir دکتری اقتصاد دانشگاه تهران کميجاني اکبر دکتر آقای جناب 118

 کهندل محمد دکتر آقای جناب 119
دانشگاه آزاد تهران 

 جنوب
 kohanmo@yahoo.com ارشد اقتصاد کارشناسي

120 
 جناب االسالم حجت

 دکتر آقای

 ضياء سيد

 الدين
 دانشگاه مفيد قم کياءالحسيني

 - اقتصادی علوم دکترای

 اصول و فقه خارج
zkiaalhoseini@gmail.com 

 گواهي زهرا دکتر خانم سرکار 121
دانشگاه فردوسي 

 مشهد

دکتری فقه و حقوق 

 اسالمي
zgovahi@yahoo.com 

 hakimabadi@yahoo.com اقتصاد دکترای- حوزوی داشگاه پرديس بابلسر گيلک تقي محمد دکتر آقای جناب 122

 لشکری محمد دکتر آقای جناب 123
دانشگاه فردوسي 

 مشهد
 دکتری اقتصاد

Lashkarym@yahoo.com--

Lashkarym@gmail.com-

lashkary@mshc.pnu.ac.ir 

 پور لطفعلي محمد رضا دکتر آقای جناب 124
دانشگاه فردوسي 

 مشهد
 lotfalipour@eco.um.ac.ir دکتری اقتصاد

 دکتری اقتصاد دانشگاه الزهرا)س( لطيف بيژن دکتر آقای جناب 125
latif110@yahoo.com-

latif110@gmail.com 
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   motafakker@tabrizu.ac.ir دکتری اقتصاد دانشگاه تبريز متفکرآزاد محمد علي دکتر آقای جناب 126

motafakker@gmail.com 

 info@mbra-cbi.org دکتری اقتصاد بانک سامان مجتهد احمد دکتر آقای جناب 127

 دکتر آقای جناب 128
 جمال سيد

 الدين
 , sj.mzonouzi@urmia.ac.ir دکتری اقتصاد دانشگاه اروميه زنوزی محسنس

jmzonouzi@yahoo.com 

129 
 جناب االسالم حجت

 دکتر آقای
 محقق محمد جواد

مؤسسه علوم انساني 

 اسالمي قم

 و اصول و فقه خارج

 اقتصاد دکترای
gmohagh@hotmail.com-

mgmohagh@yahoo.com 

 محمودآبادی اکبر دکتر آقای جناب 130
دانشگاه وليعصر 

 رفسنجان

 اقتصاد ارشد کارشناسي

 نظری
amahmood13@yahoo.com 

amahmoodabady@vru.ac.ir 

 marzban@hafezshirazu.ac.ir اقتصاددکتری  دانشگاه شيراز مرزبان حسن دکتر آقای جناب 131

 مريدی فاضل آقای جناب 132
سازمان بازرسي کل 

 کشور
 fazelmoridi@gmail.com ارشد اقتصاد کارشناسي

 mozayan_ah@yahoo.com دکتری اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس مزيني اميرحسين دکتر آقای جناب 133

 دانشگاه اصفهان مشرف جوادی محمد حسن دکتر آقای جناب 134
 اقتصاد در دانشوری

 منابع اقتصاد و اسالمي
ha_javadi@ase.ui.ac.ir 

135 
 جناب االسالم حجت

 آقای دکتر
 مقدم مصباحي غالمرضا

دانشگاه امام 

 صادق)ع(

حوزوی خارج فقه و 

 دکتری اقتصاد –اصول 
gh.mesbahi@gmail.com    

mesbahi@iran.ir 

 مصطفوی سيد مهدی دکتر آقای جناب 136
دانشگاه فردوسي 

 مشهد
  دکتری اقتصاد

  دکتری اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس مصطفوی محمد حسن دکتر آقای جناب 137

 دکتر آقای جناب 138
 نظام سيد

 الدين
 nmakiyan@Hotmail.com دکتری اقتصاد دانشگاه يزد مکيان

 دانشگاه آزاد شيراز منطقي نيکزاد آقای جناب 139
 مديريت دکترای

 بازرگاني
Nik163@yahoo.com 

140 
 جناب االسالم حجت

 دکتر آقای
 gmahdavi@yahoo.com دکتری اقتصاد  مهدوی غدير

 mehregannader@yahoo.com دکتری اقتصاد دانشگاه بوعلي همدان مهرگان نادر دکتر آقای جناب 141

 movahedmanesh@yahoo.com ارشد اقتصاد کارشناسي نور ساری دانشگاه پيام موحدمنش صادق علي دکتر آقای جناب 142

 نظر بک موحدی مهدی آقای جناب 143
دانشگاه امام 

 صادق)ع(

دانشجوی دکتری اقتصاد 

 اسالمي
movahedi@isu.ac.ir 

 mousaei@yahoo.com دکتری اقتصاد داشگاه تهران موسايي ميثم دکتر آقای جناب 144



 باسمه تعالي

 1394هار ب –آخرين به روز رساني                                                           ليست اعضاي پيوسته انجمن

9 
 

145 
 جناب االسالم حجت

 دکتر آقای
 موسويان سيدعباس

پژوهشکده فرهنگ و 

 انديشه اسالمي

حوزوی خارج فقه و 

 دکتری اقتصاد –اصول 
samosavian@yahoo.com 

 ma_moula@yahoo.com ارشد اقتصاد کارشناسي دانشگاه شاهرود مواليي محمد علي آقای جناب 146

 Bayat@cappo_ir.org ارشد اقتصاد کارشناسي  ميرگلوی بيات ابراهيم آقای جناب 147

148 
 جناب االسالم حجت

 دکتر آقای
 ميرمعزی سيدحسين

پژوهشکده فرهنگ و 

 انديشه اسالمي

حوزوی خارج فقه و 

 دکتری اقتصاد –اصول 
h.mirmoezi@gmail.com 

 ميسمي حسين دکتر  آقای جناب 149
پژوهشکده پولي و 

 بانکي
 meisami@isu.ac.ir دکتری اقتصاد اسالمي

 ناجي ميداني اکبر علي دکتر آقای جناب 150
دانشگاه فردوسي 

 مشهد
-aknaji@yahoo.com دکتری اقتصاد

naji@um.ac.ir 

 a_nazemi78@yahoo.com ارشد اقتصاد کارشناسي داشگاه علوم اقتصادی ناظمي علي آقای جناب 151

 آقای جناب 152
محمد  سيد

 باقر
 اقتصاد و دين مؤسسه نجفي

 علوم ارشد کارشناسي

 حوزوی-اقتصادی
 

 ندری کامران دکتر آقای جناب 153
دانشگاه امام 

 صادق)ع(
 nadir@isu.ac.ir دکتری اقتصاد

 nasrolaz@yahoo.com دکتری اقتصاد دانشگاه يزد نصراللهي زهرا دکتر خانم سرکار 154

155 
 جناب االسالم حجت

 دکتر آقای
 اقتصاد دکتری دانشگاه مفيد قم نظرپور محمدنقي

nazarpur@mofidu.ac.ir-

mnnazarpur@hotmail.com-

mnnazarpur@gmail.com 

 نعمتي محمد دکتر آقای جناب 156
دانشگاه امام 

 صادق)ع(
 nematy@isu.ac.ir دکتری اقتصاد

157 
 االسالم جناب حجت

 آقای
 نعمتي علي

دانشگاه عالمه 

 طباطبايي

حوزوی خارج فقه و 

دانشجوی  –اصول 

 دکتری اقتصاد
nemati.ali@gmail.com 

  اقتصاد دکتری دانشگاه شهيد بهشتي نمازی حسين دکتر آقای جناب 158

 نوراحمدی محدجواد آقای جناب 159
 عالمه دانشگاه

 طباطبايي
-mnourahmadi@yahoo.com ارشد اقتصاد کارشناسي

nourahmadi@isu.ac.ir 

 نوراحمدی مهدی آقای جناب 160
 تأسيسات شرکت

 دريايي
-mnourahmadi@yahoo.com ارشد اقتصاد کارشناسي

nourahmadi@isu.ac.ir 

  ارشد اقتصاد کارشناسي  نورمحمدی خسرو جناب آقای 161

 نوری محمد امير آقای جناب 162
 سازمان تبليغات

 اسالمي مشهد

 علوم ارشد کارشناسي

 حوزوی -اقتصادی
 

دکتر آقای جناب 163  vaez@polt.ui.ac.ir اقتصاد دکتری دانشگاه اصفهان واعظ محمد 

mailto:h.mirmoezi@gmail.com
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 وزيری سيد حميد دکتر آقای جناب 164
دانشگاه امام 

 حسين)ع(
 shvazir@hotmail.com ارشد اقتصاد کارشناسي

 Ehadian@rose.shirazu.ac.ir اقتصاد دکتری دانشگاه شيراز هاديان ابراهيم دکتر آقای جناب 165

 Mhashemi5@hotmail.com ارشد اقتصاد کارشناسي بانک صادرات هاشمي محمد آقای جناب 166

  هاشمي سيدامير آقای جناب 167
 -اقتصاد ارشد کارشناسي

 حوزوی
amirsample@yahoo.com 

 دکتر آقای جناب 168
سيدعلي 

 اصغر
 bankins@istn_irost.com اقتصاد دکتری  هدايتي

169 
 جناب االسالم حجت

 دکتر آقای
 نيا هادوی اصغر علي

 کالم و فلسفه)حوزوی

 کارشناسي و( اسالمي

 اقتصاد ارشد

 و فرهنگ پژوهشگاه

 اسالمي انديشه
alihadavinia@yahoo.com 

 هيراد عليرضا جناب آقای 170
اسالمي دانشگاه آزاد 

 خاش

 ارشد کارشناسي

 اقتصاد صنعتي
alireza.hirad@gmail.com 

171 
 جناب االسالم حجت

 دکتر آقای
 يوسفي احمدعلي

 فقه دکترای دانشجوی

 فقه خارج و االقتصاد

 اصول و

 و فرهنگ پژوهشگاه

 اسالمي انديشه
 

172 
 جناب االسالم حجت

 دکتر آقای
 رباط شيخ يوسفي محمدرضا

 علوم ارشد کارشناسي

 اقتصادی
 دانشگاه مفيد قم

yousefi@mofidu.ac.ir 

..usefi@mofidh.ac.ir-

usefi41@yahoo.com 

 نژاد يوسفي علي دکتر آقای جناب 173
 علوم ارشد کارشناسي

 اقتصادی
 yousefinezhad12@yahoo.com دانشگاه امام حسين )ع(

       

 

 

 دبيرخانه انجمن علمي اقتصاد اسالمي ايران

 1394 بهار

 عباس پورحسنتنظيم کننده: 

mailto:amirsample@yahoo.com
mailto:yousefi@mofidu.ac.ir

