
 

 

 ، به تفکیک سالیرانادر  دیریتمهای پژوهشاسامی داوران نشریه 

 

1 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 یرانادر  دیریتمهای پژوهشاسامی داوران نشریه 

 به تفکیک سال

 1399سال 
 

 سمت / سازمان رتبه علمی نام خانوادگی نام
 امام صادق )ع( گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه استادیار بنی اسد رضا

 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشیار تشنه لب محمد
 دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه عالمه طباطبایی دانشیار تقوا محمد رضا
 عضو هیات علمی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه عالمه طباطبائی دانشیار تقوی فرد محمدتقی

 دانشکده مهندسی صنایع، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران استاد توکلی مقدم رضا
 گروه ریاضی کاربردی دانشگاه تهران استادیار جمشیدی آرتا

 دکتری مدیریت استراتژیک، دانشگاه تربیت مدرس مربی جوادی محمد
 صنایع و سیستمها،پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی  استاد جوالی فریبرز

 و اجتماعی، دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس های اقتصادیگروه سیستم استادیار حسین زاده کاشان علی
 گروه مدیریت دانشگاه صنعتی شاهرود استادیار حکمی نسب سعید
 گروه مدیریت اجرایی دانشگاه شهید بهشتی تهران استادیار خدابخشی محمد
 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس استادیار دلخواه جلیل
 گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه عالمه طباطبائی استادیار دهقانان حامد
 داری دانشگاه سمنانالملل دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم ادکتری مدیریت بازاریابی بین سایر دهقانی سلطانی مهدی
 دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه یزد استاد دواز بیژن
 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه عالمه طباطبائی استادیار رئیسی وانانی ایمان
 گروه مدیریت صنعتی دانشگاه شهید بهشتی استادیار راد عباس
 تهراندانشکده مهندسی صنایع دانشگاه  استاد رزمی جعفر

 گروه مدیریت دانشگاه سمنان دانشیار رستگار عباس علی
 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه تربیت مدرس دانشیار رضازاده جواد

 گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیالن دانشیار رمضانیان محمدرحیم
 دانشگاه تهرانگروه مدیریت فنآوری اطالعات  استادیار روحانی سعید

 دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه شریف استادیار زارعی علیرضا
 دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران استاد زارعی متین حسن
 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس استادیار سپاسی سحر

 دانشگاه تربیت مدرسمدیریت تکنولوژی  استادیار سرآبادانی ابوالقاسم
 گروه مدیریت صنعتی دانشگاه عالمه طباطبائی استادیار سالمی سید رضا
 گروه مدیریت صنعتی، پردیس فارابی دانشگاه تهران استادیار سلطانی مرتضی

 دانشگا عالمه طباطبایی دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشیار سید حبیب اهلل طباطبائیان
 گروه مدیریت دانشگاه اصفهان دانشیار شائمی برزکی علی

 گروه مدیریت فناوری اطالعات دانکشدۀ مدیریت دانشگاه تهران دانشیار شامی زنجانی مهدی
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 سمت / سازمان رتبه علمی نام خانوادگی نام
 گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه تربیت مدرس استادیار شایان علی

 بهشتیگروه هوش مصنوعی، رباتیک و رایانش شناختی دانشگاه شهید  دانشیار شمس فرد مهرنوش
 مهندسی صنایع، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه ولی عصر )عج(، رفسنجان دانشیار شهسواری پور ناصر
 دانشگاه مازندران دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشیار شیر خدایی میثم

 دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی دانشیار طالب پور علیرضا
 دانشکده مهندسی صنایع، دانشکده های فنی، دانشگاه تهران استادیار طالعی زاده عطا اهلل
 آباد مغان، ایرانآباد مغان، دانشگاه آزاد اسالمی، پارسگروه ریاضی، واحد پارس استادیار عزیزی حسین
 هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود استادیار غیاثی مجتبی

 دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف استادیار اردستانیفاطمی  سید فرشاد
 گروه مدیریت صنعتی پردیس فارابی دانشگاه تهران استادیار فتحی علی

 عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران استادیار فتحی محمد رضا
 سمنانگروه مدیریت دانشگاه  دانشیار فیض داود

 پردیس فارابی دانشگاه تهران استادیار قاسمی احمدرضا
 گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان استادیار کتابی سعیده
 دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران دانشیار کرامتی عباس
 گروه مدیریت دانشگاه صنعتی شریف استادیار کرمی ناصر
 دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد دانشیار آبادیشریفمروتی  علی

 دانشگاه تربیت مدرس دانشکده اقتصاد و مدیریت، گروه مدیریت صنعتی، مربی مصطفایی خدیجه
 گروه مدیریت پردیس فارابی دانشگاه تهران استادیار معزز هاشم

 دانشکده علوم ریاضی دانشگاه مازندران -کاوی رشته آمار داده  استادیار میر اشرفی سید باقر
 گروه مدیریت صنعتی دانشگاه عالمه طباطبائی استادیار میکائیلی فتاح
 عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره( استادیار نصرالهی مهدی
 هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس دانشیار نهاوندی نسیم

 دانشکده علوم پایه دانشگاه شاهد دانشیار نویدی حمیدرضا
 دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس استادیار نیک بخش احسان
 عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه قم استادیار نیلی احمدآبادی مجید
 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان دانشیار همتی محمد
 گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه مازندران استاد یحیی زاده فر محمود

 عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشیار یعقوبی نورمحمد
 مدرس تربیت دانشگاه مدیریت، و اقتصاد دانشکده صنعتی، مدیریت گروه استاد آذر عادل

 تهران دانشگاه بازرگانی مدیریت گروه استادیار اسفیدانی محمدرحیم

 اصفهان دانشگاه مدیریت گروه دانشیار اسماعیلیان مجید

 مدرس تربیت دانشگاه مدیریت، و اقتصاد دانشکده صنعتی، مدیریت گروه استادیار افسر امیر

 اسالمی آزاد دانشگاه الکترونیکی واحد صنعتی مدیریت گروه دانشیار کاظمی افشار محمدعلی

 طباطبائی عالمه دانشگاه صنعتی مدیریت گروه استاد الفت لعیا

 (ع)صادق امام دانشگاه مدیریت، دانشکده دولتی، مدیریت گروه دانشیار امامی مجتبی سید

 طباطبائی عالمه دانشگاه حسابداری، و مدیریت دانشکده استاد امیری مقصود

 تهران دانشگاه فارابی پردیس صنعتی، مدیریت گروه استادیار باباشاهی جبار

 صادق امام دانشگاه مدیریت، دانشکده بازرگانی، مدیریت گروه دانشیار کنی باقری الهدی مصباح

 صادق امام دانشگاه مدیریت، دانشکده صنعتی، مدیریت گروه استادیار بختیاری حسین

 مدرس تربیت دانشگاه مدیریت، و اقتصاد دانشکده استادیار بیات کریم

 مشهد فردوسی دانشگاه علمی هیات عضو دانشیار پویا علیرضا
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 سمت / سازمان رتبه علمی نام خانوادگی نام
 طوسی الدین نصیر خواجه دانشگاه استاد تارخ جعفر محمد

 بهشتی شهید دانشگاه اطالعات فنآوری و مدیریت گروه استادیار توالیی اهلل روح

 شریف صنعتی دانشگاه کامپیوتر مهندسی دانشکده مصنوعی هوش گروه دانشیار زاد جم منصور

 تهران دانشگاه فارابی پردیس حسابداری، و مدیریت دانشکده استاد جندقی غالمرضا

 اصفهان دانشگاه اقتصاد، و اداری علوم دانشکده مدیریت، گروه استادیار جهانیان سعید

 صادق امام دانشگاه دولتی مدیریت گروه استادیار سازیان چیت علیرضا

 تهران بهشتی شهید دانشگاه بازرگانی مدیریت گروه استاد پور حاجی بهمن

 تهران دانشگاه مدیریت دانشکده استادیار زاده حسین مهناز

 صادق امام دانشگاه مدیریت دانشکده استادیار پور حمزه مهدی

 طباطبایی عالمه دانشگاهدانشکده مدیریت و حسابداری،  دانشیار آبادی فیروز خاتمی علی محمد سید
 مدرس تربیت دانشگاه استاد حسینی خداداد حمید سید

 الزهرا دانشگاهدانشکده اقتصادو مدیریت،  دانشیار خدیور آمنه

 مدرس تربیت دانشگاه صنعتی مدیریت دکتری مربی خسروانی فرزانه

 خاتم دانشگاه مدیریت، گروه استادیار دانشور مریم

 بهشتی شهید دانشگاه صنعتی مدیریت گروه دانشیار نوکرانی دری بهروز

 طباطبائی عالمه دانشگاه بازرگانی مدیریت گروه دانشیار دهدشتی زهره

 مدرس تربیت دانشگاه مدیریت، و اقتصاد دانشکده استادیار نیری دهقان محمود

 بهشتی شهید دانشگاه حسابدرای، و مدیریت دانشکده دانشیار دولو مریم

 صادق امام دانشگاه مدیریت، دانشکده صنعتی، مدیریت گروه استادیار رازینی اهلل روح

 بهشتی شهید دانشگاه حسابدرای، و مدیریت دانشکده استادیار ربیعه مسعود

 مدرس تربیت دانشگاه مدیریت، و اقتصاد دانشکده استاد زاده رجب علی

 مدرس تربیت دانشگاه اقتصاد، و مدیریت دانشکده استادیار پندری رضائی عباس

 تهران دانشگاه مدیریت، دانشکده دانشیار زالی رضا محمد

 بهشتی شهید دانشگاه حسابدرای، و مدیریت دانشکده استاد زندیه مصطفی

 تهران دانشگاه صنایع مهندسی دانشکده دانشیار گنجوی شکوری حامد

 تهران دانشگاه فارابی پردیس صنعتی، مدیریت گروه دانشیار شهبازی میثم

 تهران دانشگاه مدیریت دانشکده علمی هیات استادیار مقدم صادقی محمدرضا

 طباطبائی عالمه دانشگاه بازرگانی مدیریت گروه دانشیار صحت سعید

 مازندران دانشگاه صنعتی مدیریت گروه دانشیار قادیکالیی صفایی عبدالحمید

 تهران دانشگاه صنعتی مدیریت گروه استاد صفری حسین

 شاهد دانشگاه انسانی، علوم دانشکده دانشیار صفری سعید

 تحقیقات و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه صنعتی مدیریت گروه مدیر استاد طلوعی عباس

 بهشتی شهید دانشگاه صنعتی مدیریت گروه استاد تبریز عالم اکبر

 تهران دانشگاه صنعتی مدیریت گروه استادیار عموزاده حنان

 یزد دانشگاه حسابداری، و مدیریت اقتصاد، دانشکده صنعتی، مدیریت گروه استادیار اردکانی عندلیب داود

 بهشتی شهید دانشگاه صنعتی گروه مدیر دانشیار فارسیجانی حسن

 الزهرا دانشگاه علمی هیات عضو دانشیار فتاحی پرویز

 اشتر مالک دانشگاه علمی هیئت دانشیار زاده فرتوک حمیدرضا

 خوارزمی دانشگاه صنعتی مدیریت گروه استادیار فرخ مجتبی

 مازندران دانشگاه صنعتی مدیریت گروه استادیار الجیمی فالح حمیدرضا

 الزهرا دانشگاه علمی هیئت عضو استادیار اصل قالیباف حسن

 (ع) صادق امام دانشگاه مالی، مدیریت گروه استادیار قوام محمدحسین
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 سمت / سازمان رتبه علمی نام خانوادگی نام
 تهران دانشگاه مدیریت، دانشکده دانشیار کاظمی عالیه

 تهران دانشگاه صنعتی، مدیریت گروه استادیار کریمی تورج

 طباطبائی عالمه دانشگاه حسابداری، و مدیریت دانشکده استاد کزازی ابوالفضل

 صادق امام دانشگاه مدیریت، دانشکده بازرگانی، مدیریت گروه دانشیار گنجعلی اسداهلل

 صادق امام دانشگاه مدیریت، دانشکده صنعتی مدیریت گروه استاد گودرزی غالمرضا

 صادق امام دانشگاه مدیریت، دانشکده دولتی، مدیریت گروه دانشیار لطیفی میثم

 مدرس تربیت دانشگاه مدیریت، و اقتصاد دانشکده صنعتی، مدیریت گروه دانشیار مسیحی الیپس

 خوارزمی دانشگاه حسابداری، و مدیریت دانشکده استاد معماریانی عزیزاله

 مدرس تربیت دانشگاه مدیریت، و اقتصاد دانشکده صنعتی، مدیریت گروه دانشیار باعرض مقبل عباس

 تهران دانشگاه مدیریت، دانشکده استاد مقیمی محمد سید

 مدرس تربیت دانشگاه مدیریت، و اقتصاد دانشکده صنعتی، مدیریت گروه استادیار منصوری فرشته

 اشتر مالک دانشگاه استادیار منطقی منوچهر

 تهران دانشگاه مدیریت، دانشکده صنعتی، مدیریت گروه استاد مهرگان محمدرضا

 تهران دانشگاه مدیریت، دانشکده صنعتی، مدیریت گروه استاد مومنی منصور

 یزد دانشگاه صنعتی مدیریت گروه دانشیار میرغفوری اهلل حبیب سید

 یزد دانشگاه مدیریت، دانشکده صنعتی، مدیریت گروه دانشیار میرفخرالدینی حیدر سید

 خوارزمی دانشگاه صنایع مهندسی گروه استادیار نادری بهمن

 یزد دانشگاه مدیریت، دانشکده صنعتی، مدیریت گروه استادیار صدرآبادی ناصر علیرضا

 طباطبائی عالمه دانشگاه صنعتی مدریت گروه استادیار زاده نقی محمد

 بهشتی شهید دانشگاه حسابداری، و مدیریت دانشکده دانشیار زاده هادی اکرم

 مازندران دانشگاه اداری، و اقتصادی علوم دانشکده استادیار خطیر پور ولی محمد

 گیالن دانشگاه اداری، و اقتصادی علوم دانشکده استادیار یاکیده کیخسرو

 تهران دانشگاه مدیریت، دانشکده استادیار یزدانی حمیدرضا

 فردوسی دانشگاه حسابداری، و مدیریت دانشکده استاد مقدم یغمائی محمدحسین
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 1398سال 
 

 سمت / سازمان رتبه علمی نام خانوادگی نام
 گروه مدیریت صنعتی دانشگاه عالمه طباطبائی استادیار الیاسی مهدی
 دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران دانشیار ایمانی پور نرگس

 مهندسی صنایع دانشگاه تهراندانشکده  استاد ترابی سید علی
 گروه ریاضی دانشگاه مازندران دانشیار تقوی علی
 گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد دانشیار توکلی احمد
 دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران استادیار ثقفی فاطمه
 دکتری اقتصاد نفت و گاز دانشگاه عالمه طباطبایی سایر جعفرزاده امیر
 گروه مهندسی صنایع دانشگاه تهران استادیار جمیلی امین
 گروه مدیریت صنعتی، پردیس فارابی دانشگاه تهران استادیار جوادی بابک

 گروه مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس دانشیار چهارسوقی سید کمال
 گروه مدیریت فنآوری دانشگاه تربیت مدرس استادیار حسن زاده علیرضا

 عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود استادیار حسینی سید محمد حسن
 گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید بهشتی تهران استادیار حسینی کشکوئیه سیدمحمود

 گروه مدیریت صنعتی دانشگاه عالمه طباطبائی دانشیار حنفی زاده پیام
 گروه مدیریت صنعتی دانشگاه تهران استادیار حیدری جلیل
 هران جنوب، آزاد واحد تهران جنوبمهندسی صنایع ت دانشیار خلیلی کاوه
 دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی استادیار خلیلی ناصر
 گروه مهندسی صنایع دانشگاه خوارزمی استادیار داوری حامد
 دانشگاه صنعتی شاهرود استادیار دهقانی علی

 دانشگاه تهراندانشکده اقتصاد  استادیار دهقانی فیروزآبادی محمدحسین
 گروه مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس دانشیار ذگردی سید حسام

 عضو هیات علمی/دانشگاه صنعتی اصفهان دانشیار راستی برزکی مرتضی
 هیئت علمی دانشگاه تهران دانشیار رضایی کامران
 دانشگاه قم دانشیار رضایی نور جالل
 دانشگاه الزهراعضو هیات علمی  استادیار رنجبرفرد مینا

 رئیس پردیس خودگردان آزادی دانشگاه یزد استادیار زارع احمدآبادی حبیب
 گروه مدیریت صنعتی دانشگاه یزد استادیار زنجیرچی سید محمود

 دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران استادیار سازور زینب
 ریاضی کاربردی دانشگاه تهران دانشیار سلیمانی دامنه مجید

 رئیس پژوهشکده آمار استادیار شباک اشکان
 عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود دانشیار شیخ رضا

 دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران استادیار صادقی حسین
 دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران استاد عبدلی قهرمان
 دانشگاه تربیت مدرس دانشکده اقتصاد و مدیریت، گروه مدیریت صنعتی، مربی عزیزی مهدی
 هیات علمی دانشگاه شیراز استادیار علی محمدلو مسلم
 دانشگاه اصفهان دانشیار فتحی سعید
 علمی دانشگاه مالک اشترپژوهی، عضو هیئتآینده استادیار قربانی سعید

 دانشگاه عالمه طباطبایی دانشیار قربانی زاده وجه اهلل
 ریزیعالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهمؤسسه  استادیار کاشفی محمدعلی
 دانشگاه فردوسی مشهد استاد کاظمی مصطفی
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 دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران استاد کراچیان رضا
 رئیس دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا)س( دانشیار کردبچه حمید

 دانشگاه عالمه طباطبائیگروه مدیریت بازرگانی  استادیار کریمی محمدرضا
 گروه مدیریت فنآوری اطالعات دانشگاه تهران استادیار محمدیان ایوب

 عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان استادیار محمدی زنجیرانی داریوش
 دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران استادیار مختار زاده گروسی نیما

 گیالنعضو هیات علمی دانشگاه  دانشیار مرادی محمود
 المللی امام خمینی)ره(دانشگاه بین استادیار مظفری محمدمهدی

 مدرس تربیت دانشگاه مدیریت، و اقتصاد دانشکده صنعتی، مدیریت گروه استاد آذر عادل

 تهران دانشگاه بازرگانی مدیریت گروه استادیار اسفیدانی محمدرحیم

 اصفهان دانشگاه مدیریت گروه دانشیار اسماعیلیان مجید

 مدرس تربیت دانشگاه مدیریت، و اقتصاد دانشکده صنعتی، مدیریت گروه استادیار افسر امیر

 اسالمی آزاد دانشگاه الکترونیکی واحد صنعتی مدیریت گروه دانشیار کاظمی افشار محمدعلی

 طباطبائی عالمه دانشگاه صنعتی مدیریت گروه استاد الفت لعیا

 (ع)صادق امام دانشگاه مدیریت، دانشکده دولتی، مدیریت گروه دانشیار امامی مجتبی سید

 طباطبائی عالمه دانشگاه حسابداری، و مدیریت دانشکده استاد امیری مقصود

 تهران دانشگاه فارابی پردیس صنعتی، مدیریت گروه استادیار باباشاهی جبار

 صادق امام دانشگاه مدیریت، دانشکده بازرگانی، مدیریت گروه دانشیار کنی باقری الهدی مصباح

 صادق امام دانشگاه مدیریت، دانشکده صنعتی، مدیریت گروه استادیار بختیاری حسین

 مدرس تربیت دانشگاه مدیریت، و اقتصاد دانشکده استادیار بیات کریم

 مشهد فردوسی دانشگاه علمی هیات عضو دانشیار پویا علیرضا

 طوسی الدین نصیر خواجه دانشگاه استاد تارخ جعفر محمد

 بهشتی شهید دانشگاه اطالعات فنآوری و مدیریت گروه استادیار توالیی اهلل روح

 شریف صنعتی دانشگاه کامپیوتر مهندسی دانشکده مصنوعی هوش گروه دانشیار زاد جم منصور

 تهران دانشگاه فارابی پردیس حسابداری، و مدیریت دانشکده استاد جندقی غالمرضا

 اصفهان دانشگاه اقتصاد، و اداری علوم دانشکده مدیریت، گروه استادیار جهانیان سعید

 )ع)صادق امام دانشگاه دولتی مدیریت گروه استادیار سازیان چیت علیرضا
 تهران بهشتی شهید دانشگاه بازرگانی مدیریت گروه استاد پور حاجی بهمن

 تهران دانشگاه مدیریت دانشکده استادیار زاده حسین مهناز

 )ع)صادق امام دانشگاه مدیریت دانشکده استادیار پور حمزه مهدی

 طباطبایی عالمه دانشگاهدانشکده مدیریت و حسابداری،  دانشیار آبادی فیروز خاتمی علی محمد سید

 مدرس تربیت دانشگاهدانشکده اقتصادو مدیریت،  استاد حسینی خداداد حمید سید

 الزهرا دانشگاهدانشکده مدیریت و حسابداری،  دانشیار خدیور آمنه

 مدرس تربیت دانشگاه صنعتی مدیریت دکتری مربی خسروانی فرزانه

 خاتم دانشگاه مدیریت، گروه استادیار دانشور مریم

 بهشتی شهید دانشگاه صنعتی مدیریت گروه دانشیار نوکرانی دری بهروز

 طباطبائی عالمه دانشگاه بازرگانی مدیریت گروه دانشیار دهدشتی زهره

 مدرس تربیت دانشگاه مدیریت، و اقتصاد دانشکده استادیار نیری دهقان محمود

 بهشتی شهید دانشگاه حسابدرای، و مدیریت دانشکده دانشیار دولو مریم

 (ع)صادق امام دانشگاه مدیریت، دانشکده صنعتی، مدیریت گروه استادیار رازینی اهلل روح

 بهشتی شهید دانشگاه حسابدرای، و مدیریت دانشکده استادیار ربیعه مسعود

 مدرس تربیت دانشگاه مدیریت، و اقتصاد دانشکده استاد زاده رجب علی
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 مدرس تربیت دانشگاه اقتصاد، و مدیریت دانشکده استادیار پندری رضائی عباس

 تهران دانشگاه مدیریت، دانشکده دانشیار زالی رضا محمد

 بهشتی شهید دانشگاه حسابدرای، و مدیریت دانشکده استاد زندیه مصطفی

 تهران دانشگاه صنایع مهندسی دانشکده دانشیار گنجوی شکوری حامد

 تهران دانشگاه فارابی پردیس صنعتی، مدیریت گروه دانشیار شهبازی میثم

 تهران دانشگاه مدیریت دانشکده علمی هیات استادیار مقدم صادقی محمدرضا

 طباطبائی عالمه دانشگاه بازرگانی مدیریت گروه دانشیار صحت سعید

 مازندران دانشگاه صنعتی مدیریت گروه دانشیار قادیکالیی صفایی عبدالحمید

 تهران دانشگاه صنعتی مدیریت گروه استاد صفری حسین

 شاهد دانشگاه انسانی، علوم دانشکده دانشیار صفری سعید

 تحقیقات و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه صنعتی مدیریت گروه مدیر استاد طلوعی عباس

 بهشتی شهید دانشگاه صنعتی مدیریت گروه استاد تبریز عالم اکبر

 تهران دانشگاه صنعتی مدیریت گروه استادیار عموزاده حنان

 یزد دانشگاه حسابداری، و مدیریت اقتصاد، دانشکده صنعتی، مدیریت گروه استادیار اردکانی عندلیب داود

 بهشتی شهید دانشگاه صنعتی گروه مدیر دانشیار فارسیجانی حسن

 الزهرا دانشگاه علمی هیات عضو دانشیار فتاحی پرویز

 اشتر مالک دانشگاه علمی هیئت دانشیار زاده فرتوک حمیدرضا

 خوارزمی دانشگاه صنعتی مدیریت گروه استادیار فرخ مجتبی

 مازندران دانشگاه صنعتی مدیریت گروه استادیار الجیمی فالح حمیدرضا

 الزهرا دانشگاه علمی هیئت عضو استادیار اصل قالیباف حسن

 (ع) صادق امام دانشگاه مالی، مدیریت گروه استادیار قوام محمدحسین

 تهران دانشگاه مدیریت، دانشکده دانشیار کاظمی عالیه

 تهران دانشگاه صنعتی، مدیریت گروه استادیار کریمی تورج

 طباطبائی عالمه دانشگاه حسابداری، و مدیریت دانشکده استاد کزازی ابوالفضل

 صادق امام دانشگاه مدیریت، دانشکده بازرگانی، مدیریت گروه دانشیار گنجعلی اسداهلل

 صادق امام دانشگاه مدیریت، دانشکده صنعتی مدیریت گروه استاد گودرزی غالمرضا

 صادق امام دانشگاه مدیریت، دانشکده دولتی، مدیریت گروه دانشیار لطیفی میثم

 مدرس تربیت دانشگاه مدیریت، و اقتصاد دانشکده صنعتی، مدیریت گروه دانشیار مسیحی الیپس

 خوارزمی دانشگاه حسابداری، و مدیریت دانشکده استاد معماریانی عزیزاله

 مدرس تربیت دانشگاه مدیریت، و اقتصاد دانشکده صنعتی، مدیریت گروه دانشیار باعرض مقبل عباس

 تهران دانشگاه مدیریت، دانشکده استاد مقیمی محمد سید

 مدرس تربیت دانشگاه مدیریت، و اقتصاد دانشکده صنعتی، مدیریت گروه استادیار منصوری فرشته

 اشتر مالک دانشگاه استادیار منطقی منوچهر

 تهران دانشگاه مدیریت، دانشکده صنعتی، مدیریت گروه استاد مهرگان محمدرضا

 تهران دانشگاه مدیریت، دانشکده صنعتی، مدیریت گروه استاد مومنی منصور

 یزد دانشگاه صنعتی مدیریت گروه دانشیار میرغفوری اهلل حبیب سید

 یزد دانشگاه مدیریت، دانشکده صنعتی، مدیریت گروه دانشیار میرفخرالدینی حیدر سید

 خوارزمی دانشگاه صنایع مهندسی گروه استادیار نادری بهمن

 یزد دانشگاه مدیریت، دانشکده صنعتی، مدیریت گروه استادیار صدرآبادی ناصر علیرضا

 طباطبائی عالمه دانشگاه صنعتی مدریت گروه استادیار زاده نقی محمد

 بهشتی شهید دانشگاه حسابداری، و مدیریت دانشکده دانشیار زاده هادی اکرم

 مازندران دانشگاه اداری، و اقتصادی علوم دانشکده استادیار خطیر پور ولی محمد
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 گیالن دانشگاه اداری، و اقتصادی علوم دانشکده استادیار یاکیده کیخسرو

 تهران دانشگاه مدیریت، دانشکده استادیار یزدانی حمیدرضا

 فردوسی دانشگاه حسابداری، و مدیریت دانشکده استاد مقدم یغمائی محمدحسین

 

 

 1397سال 
 

 سمت / سازمان رتبه علمی نام خانوادگی نام
تهران دانشگاه سیستمها، و صنایع مهندسی دانشکده استاد آزاده محمدعلی  

مازندران دانشگاه صنعتی مدیریت گروه دانشیار آقاجانی حسنعلی  

پور ابراهیم مصطفی گیالن دانشگاه مدیریت، و اقتصاد دانشکده مدیریت، گروه استادیار   

عباس سید تهران دانشگاه صنعتی مدیریت دکتری مربی ابراهیمی   

امیر سید خوارزمی دانشگاه علمی هیات استاد ابطحی   

طوسی نصیرالدین خواجه صنعتی دانشگاه صنعتی، مدیریت گروه دانشیار احمدی علی  

زاد احمدی آرمان کردستان دانشگاه بازرگانی مدیریت گروه استادیار   

کهنعلی احمدی رضا هرمزگان دانشگاه صنعتی، مدیریت گروه دانشیار   

اشتر مالک صنعتی دانشگاه مدیریت، و اقتصاد دانشکده دانشیار اخوان پیمان  

مرکزی تهران واحد آزاد دانشگاه علمی هیئت استادیار ادب حسین  

مدرس تربیت دانشگاه مدیریت، و اقتصاد دانشکده صنعتی، مدیریت گروه استادیار استادی بختیار  

مدرس تربیت دانشگاه مدیریت، و اقتصاد دانشکده صنعتی، مدیریت گروه استادیار اسکندری حمیدرضا  

اهلل عزت زاده اصغری  تهران دانشگاه صنعتی مدیریت گروه دانشیار   

فردوسی دانشگاه مدیریت، و اقتصاد دانشکده استاد اکبرزاده محمدرضا  

مدرس تربیت دانشگاه مدیریت، و اقتصاد دانشکده صنعتی، مدیریت گروه دانشیار الهی شعبان  

مجید سید نوقانی الهی  ره)خمینی امام المللیبین دانشگاه دانشیار  ) 

عبداله سید موسوی امین  تحقیقات و علوم واحد آزاد دانشگاه استادیار   

ره)خمینی امام المللیبین دانشگاه علمی هیئت استادیار انیسه محمد ) 

شریف صنعتی دانشگاه استادیار ایزدی محمد  

بهشتی شهید دانشگاه اطالعات فنآوری و مدیریت گروه استادیار بازرگان کاوه  

صوفی بامداد جهانیار طباطبایی عالمه دانشگاه علمی هیئت استادیار   

زاده بحرینی منیژه فارس خلیج دانشگاه بازرگانی مدیریت گروه دانشیار   

زاده کاظم برادران رضا مدرس تربیت دانشگاه وریبهره و سیستم مدیریت گروه دانشیار   

سینا بوعلی دانشگاه علمی هیات عضو دانشیار بهنامیان جواد  

حسین میر خوارزمی دانشگاه حسابداری، و مدیریت دانشکده استادیار پدرام   

طباطبایی عالمه دانشگاه عملیات و تولید مدیریت دکتری مربی پهلوانی معصومه  

یزدی زاده تقی محمدرضا تهران دانشگاه -مدیریت دانشکده -صنعتی مدیریت گروه علمی هیئت دانشیار   

لطفی زاده حسین فرهاد تهران تحقیقات و علوم دانشگاه پایه، علوم دانشکده ،(عملیات در تحقیق) کاربردی ریاضی گروه استاد   

تهران دانشگاه هاسیستم و صنایع مهندسی دانشکده استادیار حیدری جعفر  

س)الزهرا دانشگاه مدیریت، و اقتصاد دانشکده استادیار رستمی محمدرضا ) 

زاده زارع منصوره مدرس تربیت دانشگاه صنعتی، مدیریت دکتری مربی   

وحید محمد خوارزمی دانشگاه -صنایع مهندسی گروه علمی هیات عضو استادیار سبط   
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 سمت / سازمان رتبه علمی نام خانوادگی نام
مدرس تربیت دانشگاه صنایع مهندسی گروه استاد سپهری محمدمهدی  

مجتبی سید تهران دانشگاه مدیریت،چ دانشکده استادیار سجادی   

نژاد عباس طیبه هرمزگان دانشگاه استادیار   

الزهرا دانشگاه دانشیار عبدالوند ندا  

سپهر سید نوری قاضی  مدرس تربیت دانشگاه مدیریت، و اقتصاد دانشکده صنعتی، مدیریت گروه دانشیار   

سروش سید نوری قاضی  طباطبائی عالمه دانشگاه حسابداری، و مدیریت دانشکده استادیار   

ارضی گل غالمحسین سمنان دانشگاه اداری، علوم و اقتصاد،مدیریت دانشکده بازرگانی، مدیریت  گروه استادیار   

طباطباعی عالمه دانشگاه علمی هیئت دانشیار گودرزی مهدی  

تهران دانشگاه اطالعات فنآوری مدیریت گروه دانشیار مانیان امیر  

- استاد محقر علی تهران دانشگاه مدیریت دانشکده صنایع، مهندسی استاد  

اصفهان دانشگاه مدیریت، و اقتصاد دانشکده استادیار محمدی داریوش  

خوارزمی دانشگاه صنایع مهندسی گروه دانشیار محمدی محمد  

تهران دانشگاه صنعتی مدیریت گروه استادیار محمدی مهدی  

ایران صنعت و علم دانشگاه مدیریت، و اقتصاد دانشکده دانشیار معینی علیرضا  

سمنان دانشگاه مدیریت، و اقتصاد دانشکده استادیار مقدم علیرضا  

حسن محمد قم دانشگاه مدیریت های رشته گروه مدیر استادیار ملکی   

باش مین ملکی مرتضی سمنان دانشگاه اداری، علوم و مدیریت اقتصاد، دانشکده بازرگانی، مدیریت گروه استادیار   

مدرس تربیت دانشگاه مدیریت، و اقتصاد دانشکده صنعتی، مدیریت گروه استاد آذر عادل  

تهران دانشگاه بازرگانی مدیریت گروه استادیار اسفیدانی محمدرحیم  

اصفهان دانشگاه مدیریت گروه دانشیار اسماعیلیان مجید  

مدرس تربیت دانشگاه مدیریت، و اقتصاد دانشکده صنعتی، مدیریت گروه استادیار افسر امیر  

کاظمی افشار محمدعلی اسالمی آزاد دانشگاه الکترونیکی واحد صنعتی مدیریت گروه دانشیار   

طباطبائی عالمه دانشگاه صنعتی مدیریت گروه استاد الفت لعیا  

مجتبی سید ع)صادق امام دانشگاه مدیریت، دانشکده دولتی، مدیریت گروه دانشیار امامی  ) 

طباطبائی عالمه دانشگاه حسابداری، و مدیریت دانشکده استاد امیری مقصود  

تهران دانشگاه فارابی پردیس صنعتی، مدیریت گروه استادیار باباشاهی جبار  

الهدی مصباح کنی باقری  صادق امام دانشگاه مدیریت، دانشکده بازرگانی، مدیریت گروه دانشیار   

صادق امام دانشگاه مدیریت، دانشکده صنعتی، مدیریت گروه استادیار بختیاری حسین  

مدرس تربیت دانشگاه مدیریت، و اقتصاد دانشکده استادیار بیات کریم  

مشهد فردوسی دانشگاه علمی هیات عضو دانشیار پویا علیرضا  

جعفر محمد طوسی الدین نصیر خواجه دانشگاه استاد تارخ   

اهلل روح بهشتی شهید دانشگاه اطالعات فنآوری و مدیریت گروه استادیار توالیی   

زاد جم منصور شریف صنعتی دانشگاه کامپیوتر مهندسی دانشکده مصنوعی هوش گروه دانشیار   

تهران دانشگاه فارابی پردیس حسابداری، و مدیریت دانشکده استاد جندقی غالمرضا  

اصفهان دانشگاه اقتصاد، و اداری علوم دانشکده مدیریت، گروه استادیار جهانیان سعید  

سازیان چیت علیرضا ع)صادق امام دانشگاه دولتی مدیریت گروه استادیار  ) 

پور حاجی بهمن تهران بهشتی شهید دانشگاه بازرگانی مدیریت گروه استاد   

زاده حسین مهناز تهران دانشگاه مدیریت دانشکده استادیار   

پور حمزه مهدی ع)صادق امام دانشگاه مدیریت دانشکده استادیار  ) 

علی محمد سید آبادی فیروز خاتمی  طباطبایی عالمه دانشگاه دانشیار   

حمید سید حسینی خداداد  مدرس تربیت دانشگاه استاد   

الزهرا دانشگاه دانشیار خدیور آمنه  
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 سمت / سازمان رتبه علمی نام خانوادگی نام
مدرس تربیت دانشگاه صنعتی مدیریت دکتری مربی خسروانی فرزانه  

خاتم دانشگاه مدیریت، گروه استادیار دانشور مریم  

نوکرانی دری بهروز بهشتی شهید دانشگاه صنعتی مدیریت گروه دانشیار   

طباطبائی عالمه دانشگاه بازرگانی مدیریت گروه دانشیار دهدشتی زهره  

نیری دهقان محمود مدرس تربیت دانشگاه مدیریت، و اقتصاد دانشکده استادیار   

بهشتی شهید دانشگاه حسابدرای، و مدیریت دانشکده دانشیار دولو مریم  

اهلل روح ع)صادق امام دانشگاه مدیریت، دانشکده صنعتی، مدیریت گروه استادیار رازینی  ) 

بهشتی شهید دانشگاه حسابدرای، و مدیریت دانشکده استادیار ربیعه مسعود  

زاده رجب علی مدرس تربیت دانشگاه مدیریت، و اقتصاد دانشکده استاد   

پندری رضائی عباس مدرس تربیت دانشگاه اقتصاد، و مدیریت دانشکده استادیار   

رضا محمد تهران دانشگاه مدیریت، دانشکده دانشیار زالی   

بهشتی شهید دانشگاه حسابدرای، و مدیریت دانشکده استاد زندیه مصطفی  

گنجوی شکوری حامد تهران دانشگاه صنایع مهندسی دانشکده دانشیار   

تهران دانشگاه فارابی پردیس صنعتی، مدیریت گروه دانشیار شهبازی میثم  

مقدم صادقی محمدرضا تهران دانشگاه مدیریت دانشکده علمی هیات استادیار   

طباطبائی عالمه دانشگاه بازرگانی مدیریت گروه دانشیار صحت سعید  

قادیکالیی صفایی عبدالحمید مازندران دانشگاه صنعتی مدیریت گروه دانشیار   

تهران دانشگاه صنعتی مدیریت گروه استاد صفری حسین  

شاهد دانشگاه انسانی، علوم دانشکده دانشیار صفری سعید  

تحقیقات و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه صنعتی مدیریت گروه مدیر استاد طلوعی عباس  

تبریز عالم اکبر بهشتی شهید دانشگاه صنعتی مدیریت گروه استاد   

تهران دانشگاه صنعتی مدیریت گروه استادیار عموزاده حنان  

اردکانی عندلیب داود یزد دانشگاه حسابداری، و مدیریت اقتصاد، دانشکده صنعتی، مدیریت گروه استادیار   

بهشتی شهید دانشگاه صنعتی گروه مدیر دانشیار فارسیجانی حسن  

الزهرا دانشگاه علمی هیات عضو دانشیار فتاحی پرویز  

زاده فرتوک حمیدرضا اشتر مالک دانشگاه علمی هیئت دانشیار   

خوارزمی دانشگاه صنعتی مدیریت گروه استادیار فرخ مجتبی  

الجیمی فالح حمیدرضا مازندران دانشگاه صنعتی مدیریت گروه استادیار   

اصل قالیباف حسن الزهرا دانشگاه علمی هیئت عضو استادیار   

ع) صادق امام دانشگاه مالی، مدیریت گروه استادیار قوام محمدحسین ) 

تهران دانشگاه مدیریت، دانشکده دانشیار کاظمی عالیه  

تهران دانشگاه صنعتی، مدیریت گروه استادیار کریمی تورج  

طباطبائی عالمه دانشگاه حسابداری، و مدیریت دانشکده استاد کزازی ابوالفضل  

صادق امام دانشگاه مدیریت، دانشکده بازرگانی، مدیریت گروه دانشیار گنجعلی اسداهلل  

صادق امام دانشگاه مدیریت، دانشکده صنعتی مدیریت گروه استاد گودرزی غالمرضا  

صادق امام دانشگاه مدیریت، دانشکده دولتی، مدیریت گروه دانشیار لطیفی میثم  

مدرس تربیت دانشگاه مدیریت، و اقتصاد دانشکده صنعتی، مدیریت گروه دانشیار مسیحی الیپس  

خوارزمی دانشگاه حسابداری، و مدیریت دانشکده استاد معماریانی عزیزاله  

باعرض مقبل عباس مدرس تربیت دانشگاه مدیریت، و اقتصاد دانشکده صنعتی، مدیریت گروه دانشیار   

محمد سید تهران دانشگاه مدیریت، دانشکده استاد مقیمی   

مدرس تربیت دانشگاه مدیریت، و اقتصاد دانشکده صنعتی، مدیریت گروه استادیار منصوری فرشته  

اشتر مالک دانشگاه استادیار منطقی منوچهر  
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 سمت / سازمان رتبه علمی نام خانوادگی نام
تهران دانشگاه مدیریت، دانشکده صنعتی، مدیریت گروه استاد مهرگان محمدرضا  

تهران دانشگاه مدیریت، دانشکده صنعتی، مدیریت گروه استاد مومنی منصور  

اهلل حبیب سید یزد دانشگاه صنعتی مدیریت گروه دانشیار میرغفوری   

حیدر سید یزد دانشگاه مدیریت، دانشکده صنعتی، مدیریت گروه دانشیار میرفخرالدینی   

خوارزمی دانشگاه صنایع مهندسی گروه استادیار نادری بهمن  

صدرآبادی ناصر علیرضا یزد دانشگاه مدیریت، دانشکده صنعتی، مدیریت گروه استادیار   

زاده نقی محمد طباطبائی عالمه دانشگاه صنعتی مدریت گروه استادیار   

زاده هادی اکرم بهشتی شهید دانشگاه حسابداری، و مدیریت دانشکده دانشیار   

خطیر پور ولی محمد مازندران دانشگاه اداری، و اقتصادی علوم دانشکده استادیار   

گیالن دانشگاه اداری، و اقتصادی علوم دانشکده استادیار یاکیده کیخسرو  

تهران دانشگاه مدیریت، دانشکده استادیار یزدانی حمیدرضا  

 فردوسی دانشگاه حسابداری، و مدیریت دانشکده استاد مقدم یغمائی محمدحسین

 


