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 تاریخچه

د اجتماایی در قالب سه گروه آموزشی شامل اقتصاد سیاسی، اقتصاا 1342رشته اقتصاد در دانشگاه تهران در سال 

ر د 1346ا سال تهای رشته اقتصاد شد. فعالیت راه اندازیو اقتصاد پولی و مالی در دانشکده حقوق و یلوم سیاسی 

کده اقتصاد کشاور ینوان اولین دانش، به1346بان ماه دانشکده حقوق و یلوم سیاسی ادامه داشته تا اینکه در سال آ

ساازی مووهاه سازی و توسعه فضا و زیباگانه تشکیل گردید. آمادههای سهبه صورت مستقل و مجزا در قالب گروه

رار گرفات. برداری قامورد بهره 1349آغاز گردید و ساختمان فعلی دانشکده در سال  1342فعلی دانشکده از سال 

سساه توساعه های کلیدی از جمله مودانشکده اقتصاد دانشگاه تهران دارای بخش تأسیس، آغازین الهایس همان از

ه از ساال ینوان بازوی پژوهشای دانشاکدو توقیقات اقتصادی است. فعالیت موسسه توسعه و توقیقات اقتصادی به

 حاوزهنای در غهاای جملاه کتابخاناه آغاز شده و تاکنون نیز ادامه یافته است. کتابخانه دانشکده اقتصااد از 1339

 پژوهشاگرانن و روز شده و به دانشجویا سیس دانشکده تاکنون بهأآید که از زمان تشمار می مطالعات اقتصادی به

رای باکناد. دانشاکده اقتصااد دارای ساایت تخصصای های مرتبط، خدمات تخصصی ارایه میرشته اقتصاد و رشته

انادازی اهرتاسیس شاده و  1372این سایت در سال  نیز می باشد. و پژوهشگرانهای توقیقاتی دانشجویان فعالیت

 شبکه داخلی و توسعه تجهیزات از زمان تاسیس به صورت مستمر ادامه یافته است. 
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که به پدر یلم اقتصاد در ایران مشهور است. است،  پیرنیا حسین دکتر مرحوم اقتصاد، دانشکده یسئر اولین

 سازاناقتصاددانان، سیاستگذاران و تصمیم تربیت در چشمگیری سهم تا کنون، 1340از دهه دانشکده اقتصاد 

توان به دکتر مومد حسین تمدن جهرمی، دانشکده می سرشناس و بنام یلمی هایاز چهره است؛ داشته اقتصادی

 دانش توسعه در که کرد، دکتر سید منصور خلیلی یراقی اشاره حقیقی یدکتر منوچهر زنددکتر باقر قدیری اصل، 

آموختگان  دانش تربیت بر یالوه دانشکده اقتصاد. اندداشته برجسته نقش کشور در اقتصاددانان تربیت و اقتصاد

 سمت داشتن اجرایی، دستگاههای برای مشاوره .است بوده سهیم نیز کشور کالن هایسیاستگذاری در ممتاز،

 سایر و اسالمی شورای مجلس مرکزی، بانک ها،وزارتخانه مانند گیریتصمیم دستگاههای در اساتید برخی اجرایی

کشور بوده که از  سیاستگاری اقتصاد حیطه در اقتصاد دانشکده تأثیرگذاری هاینه نمو از اجرایی، هایدستگاه

 آیند. جمله افتخارات دوره فعالیت این دانشکده به شمار می
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 عضای هیأت علمی متوفیا
 

 

 

  1372ات        1346فعالیت از  (استاد     مرحوم دکتر حسین پیرنیا  )

 

 

 

 

  1376     ات       1339    فعالیت از رحوم دکتر منوچهر زندی حقيقی)استاد(م 
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  1376   ات        1344فعالیت از  مرحوم دکتر هوشنگ ساعدلو)استاد(

 

 

 

 

      1376     ات    1346) استاد (  فعالیت از  حسین تمدن جهرمیتر محمدمرحوم دک 
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   1376ات        1365فعالیت از (اریرحوم دکتر اهدی صمدی)دانش م 

 

 

 

 

)   مربی   ( فعالیت از     1389     ات       1364مرحوم محسن حیدری
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  1383ات      1362 )   دانشیار(   فعالیت از دکتر علی فرهندی  رحومم 

 

 

 

 

   1373     ات    1363  فعالیت از ی) مربی(جان ی اله  خلیل رحوم مهندسم 
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 اعضای هیأت علمی بازنشسته

راقی   دکتر سید منصور خلیلی ع

متولد و  تهراندر  1327سال  در سید منصور خلیلی یراقی دکتر

موفق به دریافت مدرك کارشناسی و کارشناسی  1350در سال 

 کالیفرنیا ارشد در رشته اقتصاد به ترتیب از دانشگاه تهران و

 کالیفرنیاگردید. وی مدرك دکتری تخصصی خود را از دانشگاه 

دانشکده  ییلم تأیه تییضوبه  1362و در سال  اخذ کرد.

حوزه تخصص و یالقه مندی . دیاقتصاد دانشگاه تهران نائل گرد

ریاست دانشگاه تهران، ضمناً سمت های اجرایی است. بوده شهری، منطقه ای و اقتصاد سنجی اقتصاد  ایشان

به یهده  را  و ریاست پردیس بین الملل دانشگاه تهران دانشکده اقتصادریاست معاونت پژوهشی دانشگاه تهران، 

 ن  استاد به افتخار بازنشستگی نائل آمده اند.با ینوا 28/12/97داشته اند و در تاریخ 
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 دکتر رضا شیوا 

متولد و مدرك اردستان  در 1329سال  در وایرضا ش دکتر

دانشگاه تهران را از دانشکده اقتصاد  در رشته اقتصادکارشناسی 

و دکتری تخصصی در رشته مهندسی  و کارشناسی ارشد

 اخذ کرد.سیستمهای اقتصادی را از دانشگاه هوستون ) آمریکا ( 

دانشکده اقتصاد  ییلم تأیه تییضوبه  1368و در سال 

 ایشانحوزه تخصص و یالقه مندی . دیدانشگاه تهران نائل گرد

معاونت ضمناً سمت های اجرایی است. بوده پژوهش در یملیات 

با ینوان  1/7/97به یهده داشته اند و در تاریخ را و مدیریت گروه دانشکده اقتصاد  دانشکده اقتصاداداری و مالی 

 استادیار به افتخار بازنشستگی نائل آمده اند.
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 دکتر مجید احمدیان

 شهرستان میاندوآبدر  1327سال  در انیاحمد دیدکتر مج

موفق به دریافت مدرك  1356 و 1351 های متولد و در سال

دانشکده کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته اقتصاد از 

دانشگاه تهران گردید. وی مدرك دکتری تخصصی اقتصاد 

 1366و در سال  اخذ کرد. ایالتی نیویوركخود را از دانشگاه 

دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران نائل  ییلم تأیه تییضوبه 

انرژی، اقتصاد  ایشانحوزه تخصص و یالقه مندی . دیگرد

معاونت پژوهشی دانشکده اقتصاد و ضمنًا سمت های اجرایی است. بوده منطقه ای و اقتصاد منابع، اقتصاد خرد 

با ینوان استاد به  1/7/97به یهده داشته اند و در تاریخ  را  نماینده دانشکده در هیأت ممیزه دانشگاه تهران

 تگی نائل آمده اند.افتخار بازنشس
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  دکتر غالمعلی شرزه ای

متولد و در سال  شیراز در 1326سال  در یشرزه ا یدکتر غالمعل

 واز دانشگاه ملی گردید موفق به دریافت مدرك کارشناسی  1350

به و دکتری خود را کارشناسی ارشد   1362و  1357در سال های 

و در  اخذ کرد های الی نوی و کانزاس آمریکا ترتیب از دانشگاه

دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران  ییلم تأیه تییضوبه  1381سال 

منابع، اقتصاد  ایشانحوزه تخصص و یالقه مندی . دینائل گرد

به  را مدیریت گروه دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران ضمناً سمت اجرایی است. بوده اقتصاد خرد و مویط زیست 

 با ینوان دانشیار به افتخار بازنشستگی نائل آمده اند. 1/2/95یهده داشته اند و در تاریخ
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له فرزین وش  دکتر اسدا

متولد  مراغه در 1323سال  در وش نیدکتر اسداله فرز 

از  موفق به دریافت مدرك کارشناسی 1352و در سال 

در سال های  ودانشکده اقتصاد دانشگاه تهران گردید 

به و دکتری خود را کارشناسی ارشد   1368و  1356

 های اسکس انگلیس و اورگان آمریکا ترتیب از دانشگاه

 ییلم تأیه تییضوبه  1362و در سال  اخذ کرد

حوزه . دیدانشکده اقتصاد دانشگاه تهران نائل گرد

ریاست ، معاونت اجرایی های  نًا سمتضماست. بوده ریاضی و اقتصاد پولی اقتصاد  ایشانتخصص و یالقه مندی 

با ینوان  28/12/94و در تاریخ  به یهده داشته اندرا آموزشی و مدیریت گروه دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران 

 استاد به افتخار بازنشستگی نائل آمده اند.
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 دکتر حمید دیهیم

متولد و در سال  تبریزدر  1322سال  در میهید دیدکتر حم

موفق به دریافت مدرك کارشناسی و کارشناسی ارشد در  1346

رشته اقتصاد از دانشگاه تهران گردید. وی مدرك دکتری 

خذ ا 1362آمریکا در سال نیواسکول تخصصی خود را از دانشگاه 

دانشکده اقتصاد  ییلم تأیه تییضوبه  1366و در سال  کرد.

 ایشان حوزه تخصص و یالقه مندی. دیدانشگاه تهران نائل گرد

با ینوان استادیار به  1/9/94است و در تاریخ بوده اقتصاد کالن  

 افتخار بازنشستگی نائل آمده اند.
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 ارباهیم شیبانیدکتر 

 شهرستان نائین در 1327سال  در ابراهیم شیبانیدکتر 

موفق به دریافت مدرك  1351متولد و در سال 

 واز دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران گردید  کارشناسی

دانشگاه از خود را کارشناسی ارشد  1355در سال 

دکتری خود را از دانشگاه  1361تهران و در سال 

 تییضوبه  1370و در سال  اخذ کردایندیانا آمریکا 

. دیدانشکده اقتصاد دانشگاه تهران نائل گرد ییلم تأیه

با ینوان استادیار به افتخار  5/7/93است و در تاریخ بوده ایران اقتصاد  ایشانحوزه تخصص و یالقه مندی 

 بازنشستگی نائل آمده اند.
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 دکتر محمد خوش چهره جمالی

متولد و در  تهران در 1333سال  در یدکتر مومد خوش چهره جمال

از دانشگاه شهید  موفق به دریافت مدرك کارشناسی 1358سال 

و کارشناسی ارشد   1374و  1366در سال های  وبهشتی گردید 

دانشکده معماری دانشگاه تهران و مرکز به ترتیب از دکتری خود را 

 1367و در سال  اخذ کردبرنامه ریزی دانشگاه استراسکالید انگلیس 

 . دیدانشکده اقتصاد دانشگاه تهران نائل گرد ییلم تأیه تییضوبه 

با ینوان  1/7/89است و در تاریخ بوده برنامه ریزی منطقه ای و توسعه  ایشانحوزه تخصص و یالقه مندی 

 استادیار به افتخار بازنشستگی نائل آمده اند.
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 کسرایی دکتر اسرافیل

 متولد و در سال مشهد در 1322سال  در ییکسرا لیدکتر اسراف 

و  موفق به دریافت مدرك کارشناسی1354و  1352های 

 -کارشناسی ارشد به ترتیب از دانشگاه شیراز و دانشگاه مدسیون

دانشگاه از دکتری خود را  1358در سال  وویسکانسین آمریکا 

 تأیه تییضوبه  1366و در سال  اخذ کردفیالدلفیا  -پنسیلوانیا

 . دیدانشکده اقتصاد دانشگاه تهران نائل گرد ییلم

با ینوان  1/11/88است و در تاریخ بوده برنامه ریزی شهری و منطقه ای  ایشانحوزه تخصص و یالقه مندی 

 دانشیار به افتخار بازنشستگی نائل آمده اند.
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  دکتر احمد فرجی داان

  سال متولد و در قم در 1318سال  دردکتر احمد فرجی دانا 

از دانشکده حقوق   موفق به دریافت مدرك کارشناسی  1342

و  1348در سال های  ویلوم سیاسی و اقتصادی گردید و 

دانشکده اقتصاد از کارشناسی ارشد و دکتری خود را  1353

دانشکده  ییلم تأیه تییضوبه  1356و در سال  اخذ کرد

حوزه تخصص و یالقه مندی . دیاقتصاد دانشگاه تهران نائل گرد

بوده برنامه ریزی اقتصادی   ارزیابی هرح های اقتصادی ،  ایشان

 با ینوان دانشیار به افتخار بازنشستگی نائل آمده اند.  15/11/84است و در تاریخ 
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 دکتر علی اکبر نیکو اقبال

 متولد و در تهران در 1322سال  در اقبال کویاکبر ن یکتر یلد

و کارشناسی  موفق به دریافت مدرك کارشناسی 1348 سال

ارشد رشته اقتصاد صنعتی از دانشگاه کارلس روهه )آلمان( 

دانشگاه بن )آلمان( از دکتری خود را  1356در سال  وگردید 

دانشکده  ییلم تأیه تییضوبه  1362و در سال  اخذ کرد

 . دیاقتصاد دانشگاه تهران نائل گرد

انشیار به دبا ینوان   1/7/83است و در تاریخ بوده اصول سازمان مدیریت  ایشانحوزه تخصص و یالقه مندی 

 افتخار بازنشستگی نائل آمده اند.
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 دکتر علی محمودی

  سال متولد و در تبریز در 1316سال  در یمومود یدکتر یل

از دانشگاه تبریز  موفق به دریافت مدرك کارشناسی 1342

کارشناسی ارشد و  1352و  1350گردید و در سال های 

 1364و در سال  اخذ کرددانشگاه استانبول از دکتری خود را 

دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران نائل  ییلم تأیه تییضوبه 

 . دیگرد

  1/7/83تاریخ  است و دربوده جغرافیای اقتصادی ایران و اقتصاد حمل و نقل   ایشانحوزه تخصص و یالقه مندی 

 با ینوان استاد به افتخار بازنشستگی نائل آمده اند.
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 دکتر ارباهیم رزاقی 

 متولد و در تهران در 1318سال  دردکتر ابراهیم رزاقی 

از  موفق به دریافت مدرك کارشناسی 1348  سال

دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران گردید و در سال های 

از کارشناسی ارشد و دکتری خود را  1355و  1353

 تییضوبه  1355و در سال  اخذ کرددانشگاه فرانسه 

 . دیدانشکده اقتصاد دانشگاه تهران نائل گرد ییلم تأیه

ان دانشیار به با ینو  1/7/83در تاریخ است و بوده اقتصاد توسعه و ایران   ایشانحوزه تخصص و یالقه مندی 

 افتخار بازنشستگی نائل آمده اند.
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 دکتر ارباهیم گرجی

متولد و  قمدر  1328دکتر ابراهیم گرجی در سال 

موفق به دریافت مدرك کارشناسی  1352در سال 

و کارشناسی ارشد در رشته اقتصاد به ترتیب از 

 1985گردید. وی در سال  آمریکندانشگاه تهران و

 آمریکنمدرك دکتری تخصصی خود را از دانشگاه 

ت أبه یضویت هی 1368اخذ کرد. ایشان از سال 

کند. حوزه میتمام فعالیت  ینوان استاد به حال حاضردانشکده اقتصاد دانشگاه تهران نائل گردیده و در  یلمی

ضمناً سمت های کنند. را تدریس می دییقا خیتارو ن کالاقتصاد  بوده و دروساقتصاد  ویتخصص و یالقه مندی 

 داشته اند.به یهده  دانشکده اقتصاد را  اجرایی معاونت دانشکده و ریاست مؤسسه توسعه و توقیقات اقتصادی

 به ینوان استاد به افتخار بازنشستگی نائل شدند. 15/11/1398ایشان در تاریخ  
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  هدویم   کتر ابوالقاسمد

 

در نطنز   1331دکتر  ابوالقاسم مهدوی مزده  در سال  

موفق به دریافت  1363و  1355متولد و در سال  

مدرك کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته مدیریت 

اقتصادی و برنامه ریزی به ترتیب از مدرسه یالی 

ریاضیات و مدیریت اقتصادی کرج و دانشگاه فارابی 

دکتری تخصصی خود مدرك  1372وی در سال گردید. 

را از دانشگاه  ایالتی کلرادوی آمریکا  اخذ کرد. ایشان از 

ینوان  به حال حاضرت یلمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران نائل گردیده و در أبه یضویت هی  1373سال  

تجارت بین الملل، کند. حوزه تخصصی ایشان اقتصاد بین الملل و اقتصاد توسعه  بوده و دروس دانشیار فعالیت می

های اجرایی مدیرکل برنامه کنند. ضمنا سمتمالیه بین الملل و اقتصاد توسعه را در مقاهع سه گانه  تدریس می

ریزی دانشگاه، معاون توصیالت تکمیلی دانشکده اقتصاد، مدیرکل توصیالت تکمیلی دانشگاه و ریاست دانشکده 

 به ینوان دانشیار به افتخار بازنشستگی نائل شدند. 15/6/1399یخ ایشان در تاراند. داشتهبه یهده اقتصاد را 
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  دکتر محمود متوسلی

در خوانسار متولد  1331دکتر مومود متوسلی در سال 

موفق به دریافت مدرك کارشناسی از  1354و در سال 

رشته اقتصاد از  ارشد در موفق به دریافت مدرك کارشناسی 1356و در سال  (شهید بهشتی) ملی دانشگاه

مدرك دکتری تخصصی خود را از دانشگاه اکالهما اخذ کرد. ایشان از  1360دانشگاه اکالهما گردید. وی در سال 

ینوان ت یلمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران نائل گردیده است و در حال حاضر به أبه یضویت هی 1361سال 

اقتصادی بوده و دروس اقتصاد توسعه، مسائل اقتصادی  وسعهتکند. حوزه تخصصی ایشان استاد تمام فعالیت می

 های اجراییکنند. در ضمن سمتهای کارآفرینی، اقتصاد نهادی، را تدریس میدر کشورهای جهان سوم، تئوری

دیر گروه آموزشی اقتصاد اجتمایی سرپرست مؤسسه توقیقات اقتصادی، سرپرست توصیالت تکمیلی دانشکده، م

 به ینوان استاد به افتخار بازنشستگی نائل شدند. 1/11/1399ایشان در تاریخ  ته اند.را به یهده داش
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  دکتر جعفر عبادی

متولد و در  تهراندر  1332 در سالجعفر یبادی  دکتر

رشناسی و موفق به دریافت مدرك کا 1355سال 

به ترتیب از دانشگاه  کارشناسی ارشد در رشته اقتصاد

 1362گردید. وی در سال کالیفرنیاشهید بهشتی و 

 کالیفرنیامدرك دکتری تخصصی خود را از دانشگاه 

ت یلمی أبه یضویت هی 1365اخذ کرد. ایشان از سال  

حال دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران نائل گردیده و در 

کند. حوزه تخصصی فعالیت میدانشیار ینوان  به حاضر

را اقتصاد خرد در سطوح لیسانس، فوق لیسانس و دکتری بوده و دروس  کاراقتصاد خرد، بازارها، نیروی ایشان 

ریاست دانشکده اقتصاد، معاون هرح و برنامه دانشگاه، معاون آموزشی های اجرایی کنند. ضمنا سمتتدریس می

 ئل شدند.به ینوان دانشیار به افتخار بازنشستگی نا 1/7/1399ایشان در تاریخ اند. داشتهبه یهده را دانشگاه 
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 1/9/80ات  1/8/55دکتر علی نیکنام)استادیار(  فعالیت از 

 

 

 

 

 

 

  1/6/76   ات  16/12/44 فعالیت ازدکتر باقر قدريی اصل)استاد( 
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 دکتر اکبر کمیجانی

کمیجان متولد و در در  1330کتر اکبر کمیجانی در سال د

تعاون موفق به دریافت مدرك کارشناسی در رشته  1355سال 

در رشته اقتصاد پولی به  1357و کارشناسی ارشد در سال 

 میلواکی -ترتیب از دانشگاه تهران و دانشگاه ویسکانسین

)آمریکا( اخذ  میلواکی -مدرك دکتری تخصصی خود را از دانشگاه ویسکانسین 1362)آمریکا( گردید. وی در سال 

به  در حال حاضراقتصاد دانشگاه تهران نائل گردیده و  ت یلمی دانشکدهأبه یضویت هی 1363کرد. ایشان از سال 

ینوان استاد تمام فعالیت می کند. حوزه تخصصی ایشان اقتصاد کالن/ اقتصاد پولی بوده و دروس اقتصاد کالن در 

گروه آموزش امور  یتمقاهع کارشناسی ارشد و دکتری را تدریس می کنند. ضمناً سمت های اجرایی مدیر

اد اسالمی، پولی و بانکی(، معاون آموزشی دانشکده اقتصاد، معاون توصیالت تکمیلی دانشکده بازرگانی )اقتص

اقتصاد، معاون پژوهشی دانشکده اقتصاد، سرپرست موسسه توسعه توقیقات اقتصادی دانشکده اقتصاد، نماینده 

  به یهده داشته اند. دانشکده اقتصاد در هیات ممیزه دانشگاه تهران

 komijani@ut.ac.ir      :پست الکترونیک

 61118056تلفن: 
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 کتر حمید اربيشمید

متولد و در  تربت حیدریه در  1330حمید ابریشمی در سال  دکتر

ارشناسی از دانشگاه ملی موفق به دریافت مدرك ک  1351سال  

)شهید بهشتی( و کارشناسی ارشد در رشته اقتصاد و کارشناسی 

گردید. وی در آمریکن از دانشگاه  ارشد در رشته پژوهش یملیاتی

 آمریکنمدرك دکتری تخصصی خود را از دانشگاه  1365 سال

ت یلمی دانشکده أبه یضویت هی  1365اخذ کرد. ایشان از سال 

صی ایشان حوزه تخصکند. استاد تمام فعالیت میینوان  بهدانشگاه تهران نائل گردیده و در حال حاضر  اقتصاد

اقتصاد ایران، اقتصاد سنجی، کلیات یلم اقتصاد، اقتصاد اخالقی، اقتصادسنجی کاربردی،  بوده و دروساقتصاد 

ایشان ریاست دانشکده اقتصاد کنند. ضمنا را تدریس میتئوری اقتصادسنجی پیشرفته و پژوهش های یملیاتی 

اقتصاد نظری و مدیر گروه دانشگاه تهران، معاون هرح و برنامه دانشگاه تهران، معاون آموزشی دانشکده، مدیرگروه 

 اند. را داشته اقتصاد اسالمی، مالی و پولی دانشکده

 abrihami@ut.ac.ir      :پست الکترونیک

 61118090تلفن: 
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  دکتر حسن سبحانی

در دامغان  1332حسن سبوانی  در سال   دکتر 

موفق به دریافت مدرك    1358متولد و در سال 

دانشگاه ) کارشناسی اقتصاد از دانشگاه ملی ایران

کارشناسی ارشد اقتصاد را در مدرسه تربیت مدرس ) دانشگاه تربیت مدرس(  1365شهید بهشتی( شد. در سال 

از وی وره دکتری یلوم اقتصادی دانشگاه تهران فارغ التوصیل شدند. د از 1371به پایان رساند . ایشان در سال 

ینوان استاد  به حال حاضرت یلمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران نائل گردیده و در أبه یضویت هی 1365سال 

دروس اقتصاد و و اقتصاد اسالمی است. ایشان همچنین  توسعه کند. حوزه تخصصی وی اقتصادتمام فعالیت می

توسعه و ریاست موسسه مدتی کنند. نامبرده اقتصادی تدریس می بانکداری اسالمی را در کنار درس نظام های

، مدیریت کل پژوهشی دانشگاه تهران و معاونت پژوهشی دانشکده اقتصاد  را هم بر توقیقات اقتصادی دانشگاه

 اند. یهده داشته

 

 rsobhanihs@ut.ac.i      : کیپست الکترون
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 61118055تلفن: 

 دکتر حسین عباسی ژناد

مالیر  متولد در  1332در سال  حسین یباسی نژاددکتر 

رشناسی و موفق به دریافت مدرك کا 1361 و در سال

به ترتیب از دانشگاه  کارشناسی ارشد در رشته اقتصاد

مدرك  1373 وی در سالگردید.  ملی و تربیت مدرس

اخذ  مریلند آمریکادکتری تخصصی خود را از دانشگاه 

ت یلمی أبه یضویت هی 1365کرد. ایشان از سال

حال دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران نائل گردیده و در 

 بوده و دروساقتصاد سنجی و بخش یمومی  کند. حوزه تخصصی ایشاناستاد تمام فعالیت می ینوان به حاضر

 سیمعاون دانشکده، رئ ییاجرا یسمت ها شانیا کنندرا تدریس میاد بخش یمومی اقتصاد سنجی و اقتص

معاون آموزشی دانشگاه تهران و دانشگاه،  ممیزه أتیدانشکده در ه ندهینما ،یاقتصاد قاتیموسسه توسعه و توق

 اند. داشتهبه یهده را  رئیس دانشکده اقتصاد

 habasi@ut.ac.ir :       پست الکترونیک

 61118077 تلفن:
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  دکتر الیاس انردان

متولد شاهرود  در 1334سال در  الیاس نادراندکتر 

موفق به دریافت مدرك  1365و در سال 

شناسی و کارشناسی ارشد در رشته اقتصاد کار

 مدرك 1375گردید. وی در سال دانشگاه تهران 

کلرمون فران دکتری تخصصی خود را از دانشگاه 

به یضویت  1369اخذ کرد. ایشان از سال فرانسه 

ت یلمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران نائل أهی

اقتصاد بخش یمومی بوده و کند. حوزه تخصصی ایشان  ینوان دانشیار فعالیت می به حال حاضرگردیده و در 

آموزشی، سرپرست معاون اداری و مالی، معاون های اجرایی کنند. ضمنا سمترا تدریس می یبخش یمومدرس 

 اند. داشتهبه یهده را  مؤسسه توسعه و توقیقات اقتصادی دانشکده
 

  enaderan@ut.ac.ir      :پست الکترونیک

   79611180تلفن: 
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 دکتر علیرضا رحیمی ربوجردی

در سال   یلیرضا رحیمی )رحیم( بروجردی  دکتر

موفق به    1359متولد و در سال  در تهران 1335

کارشناسی اقتصاد از دانشگاه ایالتی دریافت مدرك 

 1361کالیفرنیا )ساکرامنتو( آمریکا شد. در سال 

اسی بالینی و اقتصاد را در نکارشناسی ارشد روانش

 1367همان دانشگاه به پایان رساند. وی در سال 

یالتی مدرك دکتری تخصصی خود را از دانشگاه ا

به  1368کانزاس )آمریکا( اخذ کرد. ایشان از سال 

-ینوان استاد تمام فعالیت می بهدر حال حاضر ت یلمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران نائل شده و أیضویت هی

سازی و ، جهانیالملل، مالیه بینالمللهای تجارت بینبوده و درس المللکند. حوزه تخصصی ایشان اقتصاد بین

  داشته است.یهده  مالی را به گروه پولی و یتکند. درضمن مدیررا تدریس می همگرایی اقتصادی

 

 ahimib@ut.ac.ir          :الکترونیک پست

 61118070تلفن: 
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لناصر د  متیه کتر عبدا

 

 

موفق به دریافت مدرك 1357 - 1367 متولد و در سال  کبودرآهنگدر  1336 یبدالناصر همتی در سال دکتر

دکتری  مدرك  1372وی در سال گردید.  تهراناز دانشگاه یلوم اقتصادی کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته 

 گاهقتصاد دانشات یلمی دانشکده أبه یضویت هی 1368 اخذ کرد. ایشان از سال تخصصی خود را از دانشگاه تهران

اقتصاد  وتصاد کالن حوزه تخصصی ایشان اقکند. میینوان دانشیار فعالیت  به تهران نائل گردیده و در حال حاضر

جرایی ا سمتشان ایکنند. ضمنا را تدریس می اقتصاد کالن، اقتصاد انرژی و توسعه اقتصادیبوده و دروس منابع 

  اند.داشتهبه یهده 1398در سال را رئیس کل بانک مرکزی 

 

 ahemmati@ut.ac.ir       :پست الکترونیک

 61118075تلفن: 
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 رهبر   دکتر فراهد

 

 

متولد  در سمنان 1338فرهاد رهبر در سال دکتر 

موفق به دریافت مدرك  1367و در سال 

مدرك دکتری  1373گردید. وی در سال تهران از دانشگاه  رشناسی و کارشناسی ارشد در رشته اقتصادکا

ت یلمی دانشکده اقتصاد دانشگاه أبه یضویت هی1374اخذ کرد. ایشان از سال  تهرانتخصصی خود را از دانشگاه  

بوده و اقتصاد  حوزه تخصصی ایشانکند. ینوان استاد تمام فعالیت می بهدر حال حاضر تهران نائل گردیده و 

ریاست دانشگاه  سمتایشان کنند. را تدریس می رزیاقتصاد خرد، اقتصاد بخش یمومی، اقتصاد کشاودروس 

 اند.  داشتهبه یهده را تهران 
 

 frahbar@ut.ac.ir      :پست الکترونیک

 61118063تلفن: 
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 دکتر علی طیب نیا

متولد  اصفهاندر  1339در سال  یلی هیب نیادکتر  

موفق به دریافت مدرك کارشناسی و  1367 و در سال

 تهران از دانشگاهاقتصاد کارشناسی ارشد در رشته 

مدرك دکتری تخصصی  1371 وی در سالگردید. 

ت یلمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران أبه یضویت هی 1367اخذ کرد. ایشان از سال تهرانخود را از دانشگاه  

اقتصاد بخش یمومی و کند. حوزه تخصصی ایشان  ر فعالیت میینوان دانشیابه حال حاضرنائل گردیده و در 

وزیر امور اقتصادی و اجرایی  کنند. ضمنا سمترا تدریس می بخش یمومی و توسعهبوده و دروس  اقتصاد توسعه

 اند. داشتهبه یهده   92-96در سالهای را دارایی 

 taiebnia@ut.ac.ir      :پست الکترونیک
    61118085لفن:   ت

 

 

 



  

  42 دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران     
..............................................................................................................  

 

 

 

 

 

 دکتر فرخنده جبل عاملی

در  1340دکتر  فرخنده جبل یاملی در سال 

موفق  1370و   1367تهران  متولد و در سال 

رشناسی و کارشناسی ارشد به دریافت مدرك کا

اقتصادی به  ریاضیات کاربردی و یلومدر رشته 

ترتیب از دانشگاه تهران و یالمه هباهبایی 

اخذ کرد. ایشان از سال  هباهبایییالمه دکتری تخصصی خود را از دانشگاه  مدرك 1380وی در سال گردید. 

ر ینوان دانشیا به حال حاضرت یلمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران نائل گردیده و در أبه یضویت هی 1382

صاد اقتصاد ریاضی و اقتصاد پویایی بوده و دروس اقتصاد ریاضی و اقت کند. حوزه تخصصی ایشانفعالیت می

های اجرایی معاونت پژوهشی و معاونت کنند. ضمنا سمترا تدریس میو اقتصاد خرد و ریاضیات پیشرفته پویایی 

  .اندداشتهبه یهده دانشجویی و مدیر گروه اقتصاد نظری را 

 fameli@ut.ac.ir       :پست الکترونیک

 61118137تلفن:  
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 دکتر علی سوری 
نهاوند متولد و در  1344در سال  دکتر یلی سوری

موفق به دریافت مدرك کارشناسی  1370در سال 

و کارشناسی ارشد در رشته یلوم اقتصادی از 

مدرك  1376دانشگاه تهران گردید. وی در سال 

دکتری تخصصی خود را از دانشگاه تهران اخذ 

به یضویت  1385الی  1376کرد. ایشان از سال 

 1385ت یلمی دانشگاه بویلی سینا و از سال أهی

به یضویت هیئت یلمی دانشگاه یلوم  1393تا 

و در حال حاضر نیز به یضویت هیئت یلمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران نائل گردیده  1394سال اقتصادی و از 

اقتصاد مالی بوده و دروس  کند. حوزه تخصصی ایشان اقتصاد کالن، اقتصاد پولی وینوان دانشیار فعالیت می به

به یهده اجرایی معاون آموزشی و توصیالت تکمیلی را  کنند. ضمنا سمتمربوط به این گرایشها را تدریس می

 هم اکنون ریاست دانشکده را به یهده دارند. اند وداشته

 alisouri@ut.ac.ir       :پست الکترونیک

 61118069 تلفن:
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 دکتر تیمور رحمانی

روستای -درکامیاران 1344تر تیمور رحمانی در سال دک

موفق به  1371و 1367متولد و در سال لون سادات 

ناسی ارشد در رشته دریافت مدرك کارشناسی و کارش

گردید. وی در سال یلوم اقتصادی از دانشگاه تهران 

 تهراندکتری تخصصی خود را از دانشگاه  مدرك 1378

ت یلمی أه یضویت هیب 1379اخذ کرد. ایشان از سال 

حوزه تخصصی کند. ینوان دانشیار فعالیت می به حال حاضردانشکده اقتصاد دانشگاه تهران نائل گردیده و در 

کارشناسی کلیات یلم اقتصاد و پول و  2و  1بوده و دروس اقتصاد کالن  کالن و اقتصاد پولی اقتصادایشان 

کنند. ضمنا را تدریس میاقتصاد پولی دکتری  -کالن دکتری اقتصاد -اقتصاد کالن کارشناسی ارشد -بانکداری

مشاور بین الملل و رئیس موسسه توسعه و توقیقات اقتصادی  ،آموزشی معاون انه،های اجرایی رئیس کتابخسمت

  اند.داشتهبه یهده را 

 trahmani@ut.ac.ir      :ترونیکالک پست
 61118044تلفن: 

 

 

mailto:الکترونیک:%20%20%20%20%20%20%20%20trahmani@ut.ac.ir


  

  45 دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران     
..............................................................................................................  

 

 

 

 

 دکتر  محسن مهرآرا 

 

در تهران متولد و  1346دکتر  موسن مهرآرا در سال 

موفق به دریافت مدرك 1373و  1368در سال 

کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته  اقتصاد به 

مدرك دکتری تخصصی خود را از  1379 گردید. وی در سالشیراز  و شهید بهشتی های ترتیب از دانشگاه

ت یلمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران نائل گردیده أبه یضویت هی 1382دانشگاه تهران اخذ کرد. ایشان از سال 

کند. حوزه تخصصی ایشان اقتصادسنجی و مالی بوده و دروس ینوان استاد تمام فعالیت می بهحال حاضر و در 

معاون آموزشی  -های اجرایی مدیر گروه اقتصادنظریکنند. ضمنا سمترا تدریس میاقتصادسنجی و اقتصادمالی 

 ایشان هم اکنون معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده را به یهده دارند.اند. داشتهبه یهده  دانشکده اقتصاد را 

 

 mmehrara@ut.ac.ir :     پست الکترونیک

 61118057تلفن:  
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 دکتر قهرمان عبدلی

در هشترود  1348دکتر قهرمان یبدلی در سال 

موفق به دریافت مدرك  1374متولد و در سال

کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته اقتصاد از 

مدرك  1380گردید. وی در سال تهران دانشگاه 

دکتری تخصصی خود را از دانشگاه تهران اخذ کرد. 

ینوان به حال حاضرت یلمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران نائل گردیده و در أبه یضویت هی 1382ایشان از سال 

اقتصاد خرد و نظریه شان اقتصاد خرد و نظریه بازی ها بوده و دروس کند. حوزه تخصصی ایاستاد تمام فعالیت می

، معاون اداری مدیر مجله، سرپرست موسسه ،کتابخانههای اجرایی رئیس کنند. ضمنا سمتبازی ها را تدریس می

 اند.داشتهبه یهده  گروه را  یتمالی و مدیر

 

 abdoli@ut.ac.ir     :پست الکترونیک

 61118090تلفن: 
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 دکتر محمود مشهدی احمد

 
در  1352احمد در سال  یدکتر مومود مشهد

ارشد  یکارشناس ،یتهران متولد و مدارك کارشناس

خود را در رشته اقتصاد از دانشگاه تهران  یو دکتر

 تأیه تیبه یضو 1391نموده و از سال  افتیدر

دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران درآمده است.  ییلم

و در حال حاضر دروس اقتصاد  باشدیم ینهادگرا و اقتصاد پول تصاداقتصاد توسعه، اق شانیا یتخصص یهاحوزه

 سیرا در سطوح مختلف تدر یاقتصاد یهاو نظام یشناسروش ،یاقتصاد یزیرتوسعه، اقتصاد نهادگرا، برنامه

 ضمنًا ایشان مدتی سرپرست کتابخانه دانشکده بوده اند. .دینمایم

 
 mmashhadi@ut.ac.ir       :پست الکترونیک

 61118054تلفن: 
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 دکتر ابوالقاسم توحیدی نیا

 

 
در  1356در سال  انی یدیدکتر ابوالقاسم توح

 افتیموفق به در1384متولد و در سال  نیورام

در سال  ی. ودیگرد از دانشگاه امام صادق )ع(و اقتصاد  یدر رشته معارف اسالم وستهیارشد پ یمدرك کارشناس

 تأیه تیبه یضو 1392 از سال شانیاخذ کرد. اود را از دانشگاه امام صادق )ع( خ یتخصص یمدرك دکتر 1391

در گروه آموزشی اقتصاد  اراستادی ینوان به حال حاضرو در  دهیدانشکده اقتصاد دانشگاه تهران نائل گرد ییلم

بوده و دروس اقتصاد  یاسالم هیاقتصاد و مال شانیا یحوزه تخصص .کندیم تیفعالاسالمی، اجتمایی و نهادی 

دفتر شاهد  ریمد اجرایی سمتایشان . ضمنا کنند یم سیرا تدر یاسالم هیو بازار سرما یاسالم یبانکدار ،یماسال

 . اندداشتهیهده  بهدانشکده اقتصاد را  ثارگریو ا

 

 a.tohidinia@ut.ac.ir      :پست الکترونیک
 

 61118078تلفن: 
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 دکتر   نفیسه بهرادمهر   

 
در تهران متولد 1357بهرادمهر در سال سهیدکتر نف

مدرك  افتیموفق به در 1383و  1380و در سال

به ارشد در رشته  اقتصاد  یو کارشناس یکارشناس

 کایامر وركیویاز دانشگاه تهران و دانشگاه ن بیترت

 یتخصص یمدرك دکتر 1387در سال  یو. دیگرد

 شانیاخذ کرد. ا کایامر كرویوین خود را از دانشگاه

 ینوان به حال حاضرو در  دهیدانشکده اقتصاد دانشگاه تهران نائل گرد ییلم تأیه تیبه یضو 1390از سال 

بوده و  یمال قتصادا شانیا ی. حوزه تخصصکندیم تیفعالگروه اقتصاد اسالمی، اجتمایی و نهادی در  اراستادی

و  ییمعاونت دانشجو اجرایی سمتایشان . ضمنا کنندیم سیرا تدر کیو تجارت الکترون یدروس اقتصاد مال

 . شته انددارا به یهده اد دانشکده اقتص یفرهنگ
 

 behradmehr@ut.ac.ir:      پست الکترونیک

 61118060تلفن: 
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  دکتر هما اصفهانیان
در تهران متولد و  1359دکتر هما اصفهانیان در سال 

موفق به دریافت مدرك کارشناسی و  1382در سال 

کارشناسی ارشد در رشته اقتصاد به ترتیب از دانشگاه 

انگلستان گردید. وی در سال  Essexتهران و دانشگاه 

مدرك دکتری تخصصی خود را از دانشگاه  1394

Essex  به  1395انگلستان اخذ کرد. ایشان از سال

ت یلمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران أیضویت هی

در گروه ینوان استادیار  به حال حاضرنائل گردیده و در 

اقتصاد نیروی کار، اقتصاد بخش یمومی و اقتصاد  ویندی کند. حوزه تخصص و یالقه مفعالیت میاقتصاد نظری 

سمت ایشان کنند. خانواده بوده و دروس اقتصاد نیروی کار، اقتصاد خرد و اقتصاد بخش یمومی را تدریس می

 .ندشته ادابریهده و فرهنگی دانشکده اقتصاد را  دانشجویی اجرایی معاونت امور

 

   esfahanian.homa@ut.ac.ir      :پست الکترونیک
 61118062تلفن: 
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 دکتر علی جدید زاده

 
 سرابدر  1360زاده در سال  دیجد یدکتر یل

مدرك  افتیموفق به در 1383متولد و در سال 

 افتیموفق به در 1390و در سال  یکارشناس

به  اقتصادارشد در رشته  یمدرك کارشناس

. دیگرد آلبرتاو  امام صادق)ع(از دانشگاه  بیترت

 دخو یتخصص یمدرك دکتر 1394در سال  یو

دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران  ییلم تأیه تیبه یضو 1398از سال  شانیاخذ کرد. ا کانادا کلگری را از دانشگاه

 شانیا ی. حوزه تخصصکند یم تیفعال یدر گروه اقتصاد کاربرد اریو در حال حاضر به ینوان استاد دهینائل گرد

 . کنند یم سیرا تدر مویط زیستو  یبوده و دروس اقتصاد انرژ اقتصاد سنجی کاربردیو  یانرژ

 

  jadidzadeh@ut.ac.ir      :پست الکترونیک

 61118086تلفن: 
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 دکترسید مهدی انجی اصفهانی
در  1361در سال یاصفهان یناج یمهد دیدکترس

 افتیموفق به در 1384سال اصفهان متولد و در

 یاز دانشگاه صنعت کیزیرشته ف یمدرك کارشناس

 تیریمد یهاارشد در رشته یکارشناس ،اصفهان

MBA 1389سال در  رانیدانشگاه یلم و صنعت ا 

 -اینرفیالاقتصاد از دانشگاه ک  ارشد یو کارشناس

 1394در سال ی. ودیگرد 1391 در دیورسایر

از سال  شانیاخذ کرد. ا 1394سال  دیورسایر - ایفرنیرشته اقتصاد خود را از دانشگاه کال یتخصص یمدرك دکتر

 رااستادی ینوان به حال حاضرده و در یدانشکده اقتصاد دانشگاه تهران نائل گرد ییلم تأیه تیبه یضو 1396

سمت ایشان  کنند.و درس اقتصاد کالن را تدریس می اقتصاد کالن بوده شانیا ی. حوزه تخصصکندیم تیفعال

  .شته اندرا بر یهده دادانشکده اقتصاد  یمعاون آموزش اجرایی

  mehdinaji@ut.ac.ir      :پست الکترونیک
 80611180تلفن: 
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 دکتر وحید ماجد

 

در شهرستان  1361ماجد در سال  دیدکتر وح

موفق  1385و  1379 هایمتولد و در سال اندوآبیم

و  زیاقتصاد از دانشگاه تبر یمدرك کارشناس افتیبه در

از دانشگاه  یارشد در رشته یلوم اقتصاد یکارشناس

از  شانیدر رشته اقتصاد را از دانشگاه تهران اخذ کرد. ا یخصصت یمدرك دکتر 1391در سال  ی. ودیتهران گرد

به ینوان  حال حاضرو در  دهیدانشکده اقتصاد دانشگاه تهران نائل گرد ییلم تأیه تیبه یضو 1392سال 

اقتصاد  و ستیز طیمو بوده و دروس اقتصاد ستیز طیاقتصاد مو شانیا ی. حوزه تخصصکندیم تیفعال اریاستاد

دانشگاه تهران را  یاقتصاد قاتیموسسه توسعه و توق سیرئسمت اجرایی  شانی. ضمنا اکنندیم سیرا تدر مهیب

 ند.دار یهدهبر

  majed@ut.ac.ir      :پست الکترونیک

 61118089تلفن: 
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 دکتر سجاد ربخورداری دورباش
دورباش در سال  یدکتر سجاد برخوردار

متولد و در  یغرب جانیآذربا -در تکاب 1362

مدرك  افتیموفق به در 1383سال 

 افتیموفق به در 1385و در سال  یکارشناس

ارشد در رشته یلوم  یمدرك کارشناس

و تهران  زیاز دانشگاه تبر بیبه ترت یاقتصاد

 یمدرك دکتر 1391در سال  یو .دیگرد

دانشکده اقتصاد دانشگاه  ییلم تأیه تیبه یضو 1393از سال  شانیخود را از دانشگاه تهران اخذ کرد. ا یتخصص

 ی. حوزه تخصصکندیم تیفعالدر گروه اقتصاد کاربردی  اراستادی ینوان هب حال حاضرو در  دهیتهران نائل گرد

را  یو اقتصاد مال یاقتصاد انرژ ،یو آموزش بوده و دروس اقتصاد کالن، اقتصاد سنج ی، انرژیمال -یپول شانیا

 ند. شته ادابر یهده دانشکده را  یو مال اداری ونتمعاسمت  شانی. اکنندیم سیتدر

  

 barkhordari@ut.ac.ir      :پست الکترونیک
 61118052تلفن: 
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 دکتر محمد حسین دهقانی فیروزآبادی

 

دکتر مومد حسین دهقانی فیروزآبادی در سال 

موفق به  1385سال در مشهد متولد و در  1362

ی مهندسی برق دریافت مدرك کارشناسی در رشته

 1391از دانشگاه صنعتی شریف گردید. وی در سال 

 -مدرك دکتری تخصصی خود را از دانشگاه تگزاس 

اقتصاد دانشگاه تهران نائل گردیده و در  ت یلمی دانشکدهأبه یضویت هی 1392آستین اخذ کرد. ایشان از سال  

بازی بوده و  ایشان سازماندهی صنعتی و نظریه تخصصی کند. حوزهینوان استادیار فعالیت می به حال حاضر

کنند. ضمناً سمت اجرایی مشاور ی بازی و آمار را تدریس میهای اقتصاد خرد، سازماندهی صنعتی، نظریهدرس

 اند. داشتهبه یهده الملل را امور بین

  mh.dehghani@ut.ac.ir      :پست الکترونیک

  61118073تلفن: 

 

mailto:mh.dehghani@ut.ac.ir
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 رضا اوریوئیدکتر علی

 
در تهران متولد و در  1363در سال  یوئیرضا اور یدکتر یل

 و یمدرك کارشناس افتیموفق به در 1391و  1388سال 

و  یمیش یدر رشته مهندسبه ترتیب ارشد  یکارشناس

. دیردو دانشگاه تهران گ فیشر یاقتصاد از دانشگاه صنعت

از سال  شانیاخذ کرد. ا کایتک آمر-اینیرجیخود را از دانشگاه و یتخصص یمدرك دکتر 1395در سال   یو

در  اراستادی ینوان به حال حاضرو در  دهیدانشکده اقتصاد دانشگاه تهران نائل گرد ییلم تأیه تیبه یضو 1396

بخش  ،یبوده و دروس آمار، اقتصاد سنج اقتصاد توسعه شانیا ی. حوزه تخصصکندیم تیفعالگروه اقتصاد نظری 

 کنند. یم سیرا تدر یاسیو اقتصاد س ییموم

 Oryoie@ut.ac.ir      :پست الکترونیک
 61118072تلفن: 

 

 

 

  

 

mailto:Oryoie@ut.ac.ir
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 دانشکده  سازمانی نمودار
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  حوزه ریاست
 رهنگی رای و فاین حوزه مسئولیت دانشکده در امور مختلف از جمله آموزشی، پژوهشی، اداری و مالی، دانشجوی

آموزشی،  مالی، ومعاون اداری بریهده دارد. این امور بر اساس ساختار سازمانی دانشکده به چهار معاون شامل 
نشکده در های داانشجویی واگذار شده و ریاست دانشکده مسئولیت هماهنگی و انجام برنامهد -پژوهشی و فرهنگی

   کند.امور یادشده را دنبال می
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  رباب ذوالفقاری
 مسئول دفتر حوزه ریاست دانشکدهپست اجرایی: 
 ut.ac.ir1342zolfaghari@       :یکیپست الکترون

 61118104تلفن: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:zolfaghari1342@ut.ac.ir
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تاالر شهید جوزی
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سالن شهید رفیعی
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 صفرزاده یمهد
 ی: کارشناس حسابدارییپست اجرا

  :کیپست الکترون 
safarzadeh51@ut.ac.ir 

 61118087تلفن:

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 فالح هیحور
 حسابدار  :ییپست اجرا

 ut.ac.ir135371Fallah@ :کیپست الکترون
 61118020تلفن:

 

 

mailto:safarzadeh51@ut.ac.ir
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 صمد امیری
 کارپردازپست اجرایی: 
 samiry@ut.ac.ir      :یکیپست الکترون

 61118029تلفن:
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محوطه دانشکده1398پاییز 
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محوطه دانشکده1398زمستان 
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 :کارگزینیهمکاران واحد 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 زهرا جاللی
 یبانیو پشت یامور ادار سیرئپست اجرایی: 

  zjalaliv@ut.ac.ir :      پست الکترونیکی
  61118182تلفن:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سکینه پوراسدی
 پست اجرایی: کارشناس دبیرخانه

 m_pouasadi@ut.ac.ir   :یکیالکترون پست
 61118037تلفن:

 

mailto:zjalaliv@ut.ac.ir
mailto:m_pouasadi@ut.ac.ir
mailto:m_pouasadi@ut.ac.ir
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 مرجان جمشیدی
  اموالپست اجرایی:امین 

 m_jamshidi1985@ut.ac.irکیالکترون پست
     61118105تلفن: 
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 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
 

شد و شناسی ارهای آموزشی در هر سه مقطع کارشناسی، کاردورهریزی و برگزاری این معاونت مسئولیت برنامه
 جزئیات هر یک از مقاهع توصیلی به شرح زیر است: دکتری تخصصی دانشکده را بریهده دارد. 

 
 مقطع کارشناسی  -الف

سانی، تجربی و یلوم ان فیزیک، یلوم -های ریاضیدانشکده در مقطع کارشناسی از بین داوهلبان گروه
انشجوی دپذیرد. در شرایط فعلی، پذیرش نفر دانشجو می 60بر اساس آزمون کنکور سراسری ساالنه 

ستند. در انه هروزکارشناسی در این دانشکده تنها در گرایش یلوم اقتصادی بوده و دانشجویان این دوره 
 ود. شواحد درسی در قالب دروس پایه، اصلی و اختیاری ارایه می 513-713دوره کارشناسی، 

 
 مقطع کارشناسی ارشد -ب

ارشد  ارشناسیکها از هریق کنکور از بین دانشجویان کارشناسی اقتصاد و سایر رشتهدر مقطع کارشناسی ارشد 
 پذیرد:میسازمان سنجش آموزش کشور در هفت گرایش دانشجو 

 یلوم اقتصادی -1
 ریزیتوسعه اقتصادی و برنامه -2
 اقتصاد انرژی -3
 اقتصاد مویط زیست -4
 اسالمی اقتصاد  -5
 بانکداری اسالمی -6
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ها در هتر دانشگاهای بردرصد یالوه بر ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد، به رتبه 15ضمنا ساالنه 
د درسی در واح 28دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد در مجموع مقطع کارشناسی رشته اقتصاد، اختصاص دارد. 

 ارغشود. فیارایه م ها نیز دروس مرتبطگذرانند. در هر یک از گرایشیمی و پایان نامه قالب دروس اصلی، اختیار
 قتصادی وای مختلف ها، ادارات، نهادهاها، سازمانخانهالتوصیالن دوره کارشناسی ارشد این دانشکده در وزارت

 شوند.  شان، جذب میبخش خصوصی با توجه به گرایش
 
  مقطع دکتری -ج

یدی این توسط دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران از جمله وظایف کلدر مقطع دکتری تخصصی پرورش دانشجو 
کتری از هریق پذیرش دانشجوی د، 1390تا سال های آغازین دهه  1367دانشکده است . از سالهای آغازین دهه 

ین کتری اذیرش دانشجوی دبرگزاری آزمون تخصصی توسط دانشکده انجام شده است، اما در سال های اخیر پ
 50کشور  دکتری متمرکز سازمان سنجش آموزش از بین دانشجویان کارشناسی ارشد بر اساس آزموندانشکده 

 خصصی اینهای زیر در مقطع دکتری تپذیرد. در شرایط فعلی، گرایشمی درصد انجام 50درصد و دانشکده 
 شود: دانشکده ارایه می

 اقتصاد سنجی -1
 الیاقتصاد م -2
 اقتصاد پولی -3
 اقتصاد بخش یمومی -4
 اقتصاد توسعه -5
                                 اقتصاد منابع و مویط زیست -6
 اقتصاد ریاضی -7
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هشی، اکز پزوها، مرینوان متخصصین گرایش مربوهه در دانشگاهالتوصیالن مقطع دکتری این دانشکده بهفارغ
کی از یینوان  هشوند. دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران همواره بخصوصی جذب میها، سازمان و بخش خانهوزارت

 های کشور یمل کرده است. ترین مراکز تربیت اساتید برای دانشگاهمهم

 :در این دانشکده سه گروه آموزشی وجود دارد: های آموزشیگروه

 گروه آموزشی اقتصاد نظری -1

 کاربردیگروه آموزشی اقتصاد  -2

 آموزشی اقتصاد اسالمی، اجتمایی و نهادی.گروه  -3

 نظری گروه آموزشی اقتصاد

شامل  روس پایهکند. بیشتر دهای نظری اقتصاد را دنبال میهای آموزشی و پژوهشی در حوزهاین گروه فعالیت
ی هاعالیته از فشود. هدف این گرواقتصاد کالن، اقتصاد خرد و اقتصاد سنجی توسط اساتید این گروه ارایه می

علی، فرایط شباشد. در آموزشی و پژوهشی، افزایش شناخت و تعمیق درك دانشجویان از مباحث نظری اقتصاد می
 دانشجویان گرایش اقتصاد نظری توت مدیریت این گروه هستند. 

  کاربردی  گروه آموزشی اقتصاد

کند. بیشتر دروس کاربردی دنبال میهای کاربردی اقتصاد را های آموزشی و پژوهشی در حوزهفعالیتاین گروه 
دانشکده از جمله اقتصاد انرژی، اقتصاد مویط زیست، اقتصاد آموزش و اقتصاد منابع توسط اساتید این گروه ارایه 

شود. هدف این گروه افزایش دانش و درك دانشجویان در خصوص مسائل کاربردی اقتصاد با تاکید بر می
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انرژی، مویط زیست توت مدیریت این  هایرایط فعلی، دانشجویان گرایشویژگیهای اقتصاد کشور است. در ش
 گروه هستند. 

های آموزشی و پژوهشی در حیطه این گروه فعالیت :گروه آموزشی اقتصاد اسالمی، اجتماعی و نهادی

 ئهدروس اراکند. از جمله اسالمی، نهادی و اجتمایی در هر دو بعد نظری و کاربردی را دنبال می اقتصاد  مباحث

اسالمی و اقتصاد نهادگرایی اشاره کرد. هدف این گروه، بانکداری توان به اقتصاد اسالمی، توسط این گروه میشده 

های توسعه و تربیت دانشجویان با نگاه اسالمی، نهادی و اجتمایی است. در شرایط فعلی، دانشجویان گرایش

  اسالمی توت مدیریت این گروه هستند. ریزی اقتصادی، اقتصاد اسالمی و بانکداریبرنامه
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محسن دکتر   عاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی:م

 مهرآرا

 

 اری: استادیمرتبه یلم

 rmehdinaji@ut.ac.i    :کیالکترون پست
 61118080: تلفن

 

 

 
ی و آموزش نمعاودفتر  : مسئولعباسینرگس 

 تحصیالت تکمیلی 

و گروه های امور دانشجویی دیگر پست های اجرایی: 

، گروه اقتصاد نظری، گروه اقتصاد کاربردی،  آموزشی

 گروه اقتصاد اسالمی، اجتمایی و نهادی 

 nabbasi@ut.ac.ir  :کیپست الکترون

 61118065تلفن: 
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 همکاران واحد آموزش:

 
 
 

 یدؤالهه رضازاده م
 پست اجرایی : کارشناس توصیالت تکمیلی

 e.rezazade@ut.ac.ir       :یکیپست الکترون
 61118102تلفن : 

 
 
 

 زهرا اکبری

 پست اجرایی : کارشناس آموزش
   zaakbari@ut.ac.ir     :یکیپست الکترون

 61118113تلفن : 
 
 

 

 

 
 

 

mailto:e.rezazade@ut.ac.ir
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 اکرم حیدری
 پست اجرایی : کارشناس آموزش

    ut.ac.ir71aheidari@    :یکیالکترون پست

 61118101تلفن :
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 یو فرهنگ ییمعاونت دانشجو

 
و  دانشگاه مادر کشور هر سال پذیرای خیل یظیمی از هالبان یلم و معرفت ایران زمین بوده دانشگاه تهران بعنوان

این دانشجویان پس از اتمام  شوند. از آنجائیکه ای از نخبه ترین این جوانان وارد دانشکده اقتصاد مییقینًا یده
فعالیت خواهند کرد و قطعًا بسیاری ازآنها مدیران و تصمیم گیران آینده  توصیالت در یرصه های مختلف کشور

فرهنگی،  بود، لذا شایسته است یالوه بر کسب مهارت های الزم و کافی در زمینه های مختلف کشور خواهند
بینش و شناخت یمیق زمینه های  ای الزم را بدست آورند تا بتوانند بااجتمایی، سیاسی، مدیریتی و ... آگاهی ه

بسیاری از دانشجویان مویط دانشگاهی و زندگی  پویایی هر چه بیشتر کشور را فراهم سازند. از سویی چون
خوابگاهی را برای اولین بار تجربه میکنند، ممکن است مشکالت و موانعی نیز بر سر راه آنها به وجود آید، 

 .می شود  فرهنگی و اختالف آداب وسلیقه ها در مویط های دانشگاهی به وفور یافت بخصوص اینکه تنوع

آموزش
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خوبی برای تمرین برقراری ارتباط موثر با دیگران، انتقاد پذیری، از خود گذشتگی  بنابراین دانشگاه فرصت
آنجا که برای تقویت  ه یاری نمود. ازمی باشد که باید با برنامه ریزی های الزم دانشجویان را در این را ... و

فعالیت های بدنی و ورزشی از اهمیت خاص  آمادگی جسمانی و فیزیکی دانشجویان و حفظ نشاط و پویایی آنها،
دانشکده اقتصاد با درك اهمیت موضویات فوق، حمایت جدی از  برخوردار است، معاونت دانشجوئی و فرهنگی

ال در دانشکده را در دستور کار خود قرار داد و به لطف باریتعالی یلیرغم فع نهادهای یلمی و فرهنگی و ورزشی
مسئولیت و فعالیت های امور دانشجویی و  موجود توانسته است برنامه های مختلفی را به اجرا رساند. مشکالت

هریق  ازرا مشاوره دانشجویی  این بخش، امور فرهنگی و اجتمایی -2 ،دانشجویی و رفاهی -1فرهنگی شامل: 
 باشد.یهده دار میتعامل با مرکز مشاوره دانشگاه 
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 یملک ونیکتا
 

 ییو دانشجو یامور فرهنگ رئیس اداره:   ییپست اجرا  
 kmaleki@ut.ac.ir    :کیپست الکترون   
  61118039تلفن:    

 
  

 
  
  

                                                                                
 فرد یمغار میمر

و مسئول سلف  هیتغذکارشناس  :  ییپست اجرا
 مسئول تسویه حساب -   دانشجویی

 ut.ac.i8226maghari@  :کیالکترون پست 
6111814تلفن:  

 

mailto:maghari8226@ut.ac.i
mailto:maghari8226@ut.ac.i
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سلف دانشجویی

سلف دانشجویی
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سالن ورزش سالن ورزش

سالن ورزش
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جشن غذا
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 معاونت پژوهشی
 

هیات  ییضاکردن بسترهای الزم برای اجرای هرحهای توقیقاتی احوزه پژوهشی دانشکده یمدتا در جهت فراهم
نماید. به یمفعالیت  ،یلمی دانشکده براساس مقررات و ضوابط مصوب معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه تهران

انشکده دی در موازات فعالیتهای پژوهشی تعریف شده در حوزه معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه، حوزه پژوهش
رتبط عالیتهای مراستای گسترش ارتباط با صنعت ف بر حمایت از انجام هرحهای پژوهشی بنیادی، دراقتصاد یالوه

ین امدیریت  بخش کتابخانه و مرکز انفورماتیک دانشکده توتکند. دنبال میبا هرحهای پژوهشی کاربردی را 
 معاونت قرار دارد. 

هیات  های الزم برای ایضایحوزه پژوهشی دانشکده با ارائه خدمات اجرائی و حمایتهای یادشده، در کنار فعالیت
های مطالعاتی یلمی و مشارکت ایضاء هیات یلمی و دانشجویان یلمی دانشکده جهت استفاده از فرصت

های های داخلی و خارجی و تامین تمام و یا بخشی از هزینهها و کنفرانسکارشناسی ارشد و دکتری در همایش
گاه تهران و در صورت لزوم تامین بخشی ها از هریق بودجه معاونت پژوهشی و فناوری دانشمرتبط با این مسافرت

نماید. به هیات یلمی ایفاء نقش می یپژوهشی ایضا (Grant)های مسافرت از مول بودجه ایتبار ویژه از هزینه
های تبادل نظر در فعالیتهای پژوهشی، سلسله منظور رونق بخشیدن به فعالیتهای پژوهشی و ایجاد زمینه

نظران موضوع مربوهه در این شده و از متخصصین و صاحببرگزار ن معاونت توسط ایهای یلمی نیز سخنرانی
 آید. یمل میخصوص، دیوت به

 

 

 
 



  

  85 دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران     
..............................................................................................................  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 معصومه خوش خبری

 یول  امور پژوهشئ: کارشناس مسییپست اجرا

  Khkhabari@ut.ac.ir      :کیپست الکترون

 61118040:   تلفن

 

 تابخانهک

مخزن مجالت
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از جملااااه تابخانااااه دانشااااکده اقتصاااااد دانشااااگاه تهااااران ک

هااای غناای در حااوزه یلاام اقتصاااد در کشااور بااه کتابخانااه

همزمااان بااا انتاازاع دانشااکده آیااد. ایاان کتابخانااه شاامار ماای

اقتصااااد از دانشاااکده حقاااوق و یلاااوم سیاسااای و اقتصاااادی 

شمسااای تاسااایس گردیاااد. در  1346در آباااان مااااه ساااال 

دانشاااکده اقتصااااد باااه  همزماااان باااا انتقاااال 1349ساااال 

خااااود را در دانشااااکده فعالیاااات مکااااان فعلاااای، کتابخانااااه 

جلااااد کتاااااب  13061مواااال جدیااااد در هبقااااه دوم  بااااا 

 . آغاز نمودفارسی و التین 

-پایان ینوان 2020جلد کتاب فارسی،  17918جلد کتاب التین،  26828( 1398سالتابستان حال حاضر ) در

انه دانشکده ینوان مجله فارسی در کتابخ 263ینوان مجله التین و  457جلد اسناد و گزارشات،  1651نامه، 

بل صادی، قازه اقتمندان حودانشجویان، پژوهشگران و یالقهموجود است. منابع موجود در کتابخانه دانشکده برای 

ز هریق رد شده و اکتابخانه وا آذرساسیمرغ و های نرم افزارمنابع موجود در کتابخانه در اهالیات دسترس است. 

ت ریق سایهتوان از می آذرساباشد. به یلت توت وب بودن نرم افزار جستجوی کامپیوتری قابل بازیابی می

 تابخانه،کنابع اه تهران به منابع کتابخانه دسترسی داشت و استفاده کنندگان بدون مراجعه حضوری از مدانشگ

 ایند.عه می نمه مراجبه کتابخان ،مول منابع اهالع یافته و درصورت موجود بودن منبع مورد نیاز خودتوانند از می

 

 



  

  87 دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران     
..............................................................................................................  

 

 

 

 

 
 

 



  

  88 دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران     
..............................................................................................................  

 

 

 

 

 

 
 

 



  

  89 دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران     
..............................................................................................................  

 

 

 

 

 

  فاطمه روشندل : بخش مرجعکارشناس مسئول کتابخانه و سرپرست 

 froshandel@ut.ac.ir  الکترونیک: پست
  6111 8012تلفن:

 

 

 همکاران واحد کتابخانه:

 

 

 یاحمد میمر

 ،نامه ها انیپا یسازماندهکارشناس   یی:پست اجرا

 گزارشو اسناد
 کیالکترون پست

i@ut.ac.irmaryam.ahmad 
 61118121تلفن:

 
 

 

mailto:froshandel@ut.ac.ir


  

  90 دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران     
..............................................................................................................  

 

 

 

 

 یریش اکرم
 یسیفهرست نو کارشناس مسئول :ییپست اجرا

 کتب فارسی و التین

   akram_shiri@ut.ac.ir :کیالکترون پست
  6111 8035تلفن:

 

 

 

 

 
 
 

 کوچک زاده جهیخد
 نشریاتبخش کارشناس مسئول  :ییپست اجرا

 ادواری
khkouchakzadeh@ut.a.ir :کیالکترون پست

 61118123تلفن:

 زاده یرضا تق حمدم
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        امانت زیم مسئولکارشناس : ییپست اجرا

  mrtaghizadelk@ut.ac.ir     :کیپست الکترون
    61118002تلفن:

 

 

 



  

  92 دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران     
..............................................................................................................  

 

 

 

 

  ) سایت (مرکز انفورماتیک

 یبخشها یوتریو خدمات کامپ زاتیدانشکده اقتصاد، هم اکنون با توت پوشش قراردادن تجه انفورماتیک واحد

 250از  شیدانشکده )حدود ب یو پژوهش یآموزش ،یمختلف ادار

و  یبانیپشت ،ینگهدار تی( مسئولیجانب زاتیو تجه وتریکامپ

موجود در دانشکده را  ینرم افزارها و سخت افزارها هیکل تیریمد

دانشکده  تیوب سا یو بروز رسان ینگهدار ،یبر یهده دارد. هراح

 .باشد یواحد م نیا یها تیمسوول گریاز د

 یم کیتفک ریبه دو مقوله ز  وتریواحد کامپ یتهایو فعال خدمات

 : گردد

 یو آموزش یبخش پژوهش -1

 یبانیو پشت ی، نگهدارتیریبخش مد -2

 

 

 

        علی پورزهرا  رحیم سرپرست واحد مرکز انفورماتیک:

        rahimalipor@ut.ac.ir   پست الکترونیک:
 61118098-61118118 تلفن
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 تیمور رحمانی دکتر: مشاور بین الملل دانشکده اقتصاد

 

 اریدانش:  یمرتبه علم

 trahmani@ut.ac.ir      :الکترونیک پست
61118044:تلفن
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 اقتصادی ؤسسه توسعه و تحقیقاتم

فراهم  و یو کاربرد ینظر قاتیبا هدف انجام توق 1339سال  رماهیدر ت یاقتصاد قاتیتوسعه و توق موسسه

ملل ال نید بت اقتصاو موضویا یاقتصاد نظر ران،یاقتصاد ا نیدر مسائل نو قاتیتوق یمناسب برا یهانهیآوردن زم

 شیافزا ه منظوربازار کار و صنعت ب ازیمورد ن یاهمتخصص با آموزش مهارت یروین تیمنطقه و ترب یو کشورها

در یلم )پ ایرنیپ نیدکتر حس استیو به ر یاقتصاد قاتیکار، با نام موسسه توق یروین یو اثر بخش یوربهره

 1346ماه  آبان شد و سپس در سیدانشگاه تهران تاس یو اقتصاد یاسی( در دانشکده حقوق و یلوم سرانیاقتصاد ا

 ..تافیتقال ان انبه دانشکده اقتصاد دانشگاه تهر یاسیاز دانشکده حقوق و یلوم س تصادبا استقالل دانشکده اق

با  ونخبه  انیدانشجو وبرجسته  دیاز اسات یمنددانشگاه تهران با توجه به بهره یاقتصاد قاتیتوسعه و توق موسسه

 .تده اسش لیدر کشور تبد یو آموزش یاز مراکز مهم پژوهش یکیقرن تجربه آموزش و پژوهش به  میاز ن شیب

 یثرگذاراد را ملزم به در کشور خو یقاتیتوق -یموسسه آموزش نیترو باسابقه نیتریمیبه ینوان قد موسسهاین 

موسسه در  یهاتیلاساس فعا نی. بر اداندیدر کشور م یاقتصاد یگذاراستیپژوهش، آموزش و س یهادر حوزه

و  نارهایها، سمنفرانسک یبرگزار (ج  ،ی( امور آموزشب، یقاتیتوق یهاو هرح ی( انجام امور پژوهشالف یهاحوزه

 شود. تعریف می ها( تفاهمه   ،( امور مشاورهد ، یتخصص -ییلم یهاشیهما
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 دماج دیوح دکتر: موسسه سیئر

 اری:  استادیمرتبه علم

 majed@ut.ac.ir       :کیپست الکترون

 61118068:تلفن

 

 همکاران واحد موسسه:

 

         آمنه محرم زاده

  یپژوهش یکارشناس هرح ها    یی:پست اجرا

       :کیپست الکترون

moharam2013@ut.ac.ia. 

 61118068تلفن:
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 یمیابراه محمد

                          یخدمات آموزش : کارشناس  ییپست اجرا 

  ut.ac.ir222mebrahimi@          :کیپست الکترون

 61118111تلفن:
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 دانشکده  پژوهشیعلمی، مجالت 
 

 یقتصادا قاتیقتو مجلهشامل ( یسیو انگل ی)فارس یپژوهش یدو مجله یلم یدانشکده اقتصاد دانشگاه تهران دارا
 کند. به زبان انگلیسی را منتشر می  IranianEconomic Review (IER) مجلهو  به زبان فارسی

 

 یدر رشته اقتصاد در سطح دانشگاه ییلم یهاهینشر نیتریمیاز قداین مجله  :یاقتصاد قاتیمجله تحق*  
 یهاو پژوهش قاتیاشایه و نشر توق هینشر نی. هدف اشودبه صورت فصلی منتشر می 1340ز سال اور که در کش

ها، ساالنه تعداد زیادی مقاالت مستخرج از پایان نامه. باشدیم یمختلف یلوم اقتصاد یهانهیانجام شده در زم
تار داوری بدون نام نویسندگان، شود که بر اساس ساخهای توقیقاتی به این مجله ارسال میها و پروژهرساله

 http://jte.ut.ac.ir  تیق وب سایمجله از هررسد. مقاالت این داوری شده و مقاالت پذیرش شده، به چاپ می

 است. یقابل دسترس  
در کشور  یدر رشته اقتصاد در سطح دانشگاه ییلم ةینشر نیتریمیقد دانشکده اقتصاد یاقتصاد قاتیتوق جلهم
دکتر  ا،یرنیچون دکتر پهم یو با تالش اقتصاددانان دییم یبا همت دکتر موس 1340است، که در سال  رانیا

مجلد آغاز به کار کرد. از همان آغاز  کیدر  2و  1با انتشار شماره  گرانیو د قیحق یآموزگار، دکتر منوچهر زند
و مطالب یمدتاً  کردیم دایمجلد انتشار پ کیصورت فصلنامه بوده و یمدتاً دو شماره در مذکور به هینشرانتشار 

بود. تعداد مقاالت در هر مجله  یاقتصاد یدادهایدانشکده و رو یقاتیتوق یهاگروه قاتیتوق جیشامل مقاالت، نتا
 شتریب یو یلم یاقبال به مجله در موافل دانشگاه جیتدراست. به دهیرسیم زیمقاله ن 15 هب یمتفاوت بوده و حت

 1356. تا سال میهست زین یاقتصاددانان معتبر خارج شاهد انتشار مقاله توسط ،مجله یهاشماره یشد و در برخ
انتشار و  1366سال  زیی( در پا39شماره بعد از انقالب )شماره  نیشماره بود. اول 38چاپ شده  یهاکل شماره

شماره با هفت مقاله ودر  کی یسال 1370کار خود را آغاز کرد. تا سال  اسالمی  بار بعد از انقالب نیاول یمجله برا
مقاله(  4مجله و در هر مجله  کیبار )دو شماره در  دو یصورت سالمجله به 1370. از سال دیگردیمنتشر م زییپا
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 خیبار در هول تار نیاول یبرا یاقتصاد قاتیمجله توقو با گذشت زمان بر تعداد مقاالت افزوده شده  .منتشر شد
به تعداد مقاالت در هر  گری. از هرف دشودیشماره مجزا منتشر م 4 یسال یعنی یصورت فصلبه 1383انتشار، از 

مقاالت چاپ  تیفیاست. ک افتهیمقاله ارتقاء  10ز افزوده شده و اکنون تعداد مقاالت  در هر شماره به یشماره ن
موارد فوق در سال به  تیینا با قرار دارد. ییدر سطح باال هیریتور تئیو ه یداور زمیواسطه مکانبه زیشده ن
 AEA   و قرار گرفته  یابیمورد ارز JEL لهیوسبه یاقتصاد قاتیمجله توق ار،یو با مکاتبات و تالش بس 1383

   Econlit و  Jel-e و CD صورتبه JELبه آن در یدسترس نیبنابرا  شده است. ستلی  Lit.Ecinدرپایگاه 
 است. ریپذامکان

، پایگاه اهالیات یلمی جهاد Journals.ut.ac.ir نشانی اهالیات یلمی دانشگاه تهران به هنشریه در پایگا این 
در    www.srlst.com( ای یلوم و تکنولوژی شیرازو کتابخانه منطقه  www.sid.irدانشگاهی به نشانی

Econlit  و  JEL (www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.html)المللیبین هایپایگاه

)www.Econlit.org) شودنمایه می. 

 

http://www.srlst.com/
http://www.econlit.org/


  

  103 دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران     
..............................................................................................................  

 

 

 

 

 
ی: دکتر جعفر اقتصاد قاتیتحقسردبیر مجله 

 عبادی
 

 اری:  دانشیمرتبه علم
 badi@ut.ac.irje ک:     یالکترون پست
 61118082:تلفن

 
 
 
 
 

  همکار واحد مجله:
 
 
 

 هزاد یمعصومه تق
 یاقتصاد قاتیمجله توق کارشناس: ییپست اجرا

  ut.ac.ir @taghizadehmm:کیالکترون پست
 61118033تلفن:
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 Iranian Economic Review (IER) جلهم

 نی. سابقه انتشار اشودیمنتشر م یسیدانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است که به زبان انگل یپژوهش یمجله یلم  

با سه شماره  1373مجددا از سال  ،یاگردد که پس از وقفهیم بر یانقالب اسالم پیروزی قبل از یمجله به سالها

 .گردد یر شماره در سال منتشر مبا چها یفصل به صورت منظم و زیتاکنون ن 1396 لو از سا افتیدر سال انتشار 

مقاالت  .دارد قرار Repec و  Econlit ،SCOPUS  ، ISC همچون المللیبین پایگاه فهرست در IER مجله

  هستند.قابل دسترس  https://ier.ut.ac.irاین مجله از هریق سایت 

 

 

 

 

  

https://ier.ut.ac.ir/
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 Iranian Economic Review: سردبیرمجله

 نژاد یعباس نیدکتر حس

 :  استادیمرتبه علم

  habasi@ut.ac.ir       :کیالکترون پست
 61118077:تلفن

 

 

 

 همکار واحد مجله: 

 

 

     هزاد نیرحسیم دهیحم دهیس
 ینمجله التکارشناس   یی:پست اجرا

 h_hoseinzadeh@ut.ac.ir  :کیپست الکترون

 61118117تلفن:
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 یابان شهید گمنامخ  –تقاطع کارگر شمالی 

 88632472   افکس:  88634001-4   تلفن:

 http://Economics.ut.ac.irوب سايت:       Econdean@ut.ac.ir            آردس الکترونیکی:
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