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 لیست ارائه های درج در مجموعه مقاالت

 موضوع مقاله کد مقاله /دانشگاهنویسنده مسئول نویسندگان مقاله ردیف

 عارف بهروز 1
/ دانشگاه عالمه طباطبایی  عارف بهروز

 تهران
NCFPIE101 

بررسی نقاط ضعف و قوت، فرصت و تهدید صنعت 

گردشگری ایران با تأثیرگذاری برتولید ملی واشتغال با 

 (SWOT)تکنیک 

2 
احمد جعفری صمیمی، 

 محسن اکبری
 NCFPIE103 دانشگاه مازندران/  محسن اکبری

بررسی عوامل موثر بر اقتصاد زیرزمینی در ایران 

(7531-7511) 

3 
اسمعیل ابونوری، کامبیز 

 هژبرکیانی، فاطمه صابری

دانشگاه آزاد اسالمی /  فاطمه صابری

 واحد علوم و تحقیقات تهران
NCFPIE110 

رشد اقتصادی درایران و کشورهای نیروهای محرک 

 منتخب عضو اوپک

4 

اعظم شریعتی، مهرداد 

مرادی، سیدیعقوب زراعت 

 کیش

دانشگاه آزاد اسالمی  / اعظم شریعتی

 واحد علوم و تحقیقات یاسوج
NCFPIE115 

بررسی روابط بلندمدت نوسانات شاخص سهام و قیمت 

 نفت بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو دی هشت

5 

احمد مهدی ادیب پور، 

جعفری صمیمی، فرزانه 

 علی اکبری

دانشگاه آزاد /  فرزانه علی اکبری

 فیروزکوهاسالمی واحد 
NCFPIE118 

ذاری گتجزیه و تحلیل نوسانات عناصر پولی سیاست

 آالتگذاری بخش خصوصی در ماشینبر سرمایه
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6 
آتنا اشرفی، ابوالفضل یحیی 

 آبادی، سعید صمدی

اسالمی / دانشگاه آزاد  آتنا اشرفی

 واحد خمینی شهر
NCFPIE121 

تحلیل تأثیر رشد جمعیت و تورم بر رشد اقتصادی در 

 D8کشورهای گروه 

7 
سمیه مرادی، سیدعباس 

 زاده نجفی

دانشگاه آزاد اسالمی /  سمیه مرادی

 واحد اراک
NCFPIE122 ایران در انداز پس بر تورم اثر 

8 

همایون رنجبر، مرتضی 

محمدی، مهدیه ایرانمش، 

 یحیی حاتمی

/ دانشگاه آزاد اسالمی  مرتضی محمدی

 هان(واحد خوراسگان)اصف
NCFPIE123 

رشد اقتصادی در بررسی اثر متنوع سازی صادرات بر 
 منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا

9 
فاطمه امیری، ابوالفضل 

 یحیی آبادی، سعید صمدی

اسالمی دانشگاه آزاد /  فاطمه امیری

 واحد خمینی شهر
NCFPIE124  تحلیل توسعه یافتگی ایران با استفاده از شاخصHDI 

11 
محمود حیدری، محمود 

 درخشنده
 کار و تولید از نگاه اسالم NCFPIE125 دانشگاه یاسوج/  محمود درخشنده

 صافی دستجردیداود  11
/ دانشگاه مفید  داود صافی دستجردی

 قم
NCFPIE126 

اندازه بهینه دولت اسالمی با نگاهی به ساختار اقتصاد 

 ایران و روند خصوصی سازی

 اعظم عاشورزاده 12
/ دانشگاه فردوسی  اعظم عاشورزاده

 مشهد
NCFPIE128 

 بر کار نیروی وری بهره و سرمایه موجودی آثار بررسی

 ملی تولید

 (VAR) برداری خودرگرسیون رهیافت

 ندا فرح بخش 13
/ دانشگاه آزاد اسالمی  ندا فرح بخش

 واحد رودهن
NCFPIE129 رابطه نرخ ارز با بخش تجارت خارجی ایران 
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14 
سمیه مرادی، سیدعباس 

 مجفی زاده

دانشگاه آزاد اسالمی /  سمیه مرادی

 واحد اراک
NCFPIE130 

اثر سیاست پولی بر بازده شاخص سهام) مطالعه 

 موردی: ایران(

15 

سیدعلی پایتختی اسکوئی، 

احسان شافعی، علی بهجت 

 جمال

/ دانشگاه آزاد  علی بهجت جمال

 اسالمی واحد تبریز
NCFPIE132 

 بررسی تاثیر شدت تجارت و شهرنشینی بر اندازه دولت

 مطالعه کشورهای عضو گروه اکو

16 

حمیدرضا نصیحت کن، 

حبیب اله جوانمرد، احمد 

 سرلک

دانشگاه آزاد /  حمیدرضا نصیحت کن

 اسالمی واحد اراک
NCFPIE135 مقایسه محیط کسب و کار ایران با کشورهای منطقه 

17 
لیدا گوهری، فرشید 

 گوهری
 NCFPIE137 دانشگاه فردوسی مشهد/  لیدا گوهری

گذاری مستقیم خارجی، بخش بانکی و رشد سرمایه

 اقتصادی

18 
فاطمه جهانگرد، روح اله 

 شیرمرد

/ دانشگاه آزاد اسالمی  فاطمه جهانگرد

 واحد تهران مرکز
NCFPIE140 

گذاری مستقیم خارجی بر تولید بررسی اثر سرمایه

 ناخالص داخلی در ایران

19 

سمانه نگارچی، ابراهیم 

جاودان، محمدرضا زارع 

 مهرجردی

/ دانشگاه شهید باهنر  سمانه نگارچی

 کرمان
NCFPIE141 

 رونق صنایع دستی، راهکاری جهت توسعه اقتصادی

 )مطالعه موردی: استان اصفهان(

21 
نداالسادات حسینی، زینب 

 جلیل پور، ناصر ترابی

/ دانشگاه آزاد اسالمی  زینب جلیل پور

 واحد خوراسگان)اصفهان(
NCFPIE142 رانای دراقتصاد کارآفرینی موثربرجایگاه عوامل بررسی 
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21 
سهراب دل انگیزان، پرستو 

 امیریانی، زینب خالوندی

/ دانشگاه رازی  انگیزانسهراب دل 

 کرمانشاه
NCFPIE147 

ای هی بین تولید ملی و بیکاری در استانبررسی رابطه

 ایران بر اساس

 های تابلویی پویا(قانون اوکان )رهیافت داده

22 

حسین شریفی رنانی، فرزام 

سجادیه خواجویی، افسانه 

 ترابی

/ دانشگاه آزاد اسالمی  افسانه ترابی

 واحد خوراسگان)اصفهان(
NCFPIE156 

 جذب گردشگر درنقش حکمرانی خوب 

 (OPECی موردی: کشورهای منتخب )مطالعه

23 

کریم آذربایجانی، همایون 

رنجبر، پروین قدوسی 

 دهنوی

/ دانشگاه آزاد  پروین قدوسی دهنوی

 اسالمی واحد خوراسگان)اصفهان(
NCFPIE157 

تاثیر نهادهای حاکمیتی بر تجارت کشورهای منتخب 

 (OICسازمان کنفرانس اسالمی )عضو 

24 
فرشته عبدالهی، فاطمه 

 مهربانی، مهدی بصیرت

/ دانشگاه آزاد اسالمی  فرشته عبدالهی

 واحد علوم و تحقیقات خوزستان
NCFPIE166 

مقایسه اثر شاخص های فضای کسب و کار بر رشد 

 اقتصادی:مطالعه

 OECDموردی ایران و کشورهای 

25 
سمیرا جنگانی، فاطمه 

 مهربانی، صغری قبادی

/ دانشگاه آزاد اسالمی  سمیرا جنگانی

 واحد علوم و تحقیقات خوزستان
NCFPIE167 

مقایسه اقتصاد دانش محور بر رشد اقتصادی: مطالعه 

 OECDموردی ایران وکشورهای 

26 
اکبر عاشوری، سعید 

 کنگرلوئیجبارزاده 

می ال/ دانشگاه آزاد اس اکبر عاشوری

 آذربایجان غربیات احد علوم و تحقیقو
NCFPIE170 

ر های اقتصادی بسازی بر عملکرد بنگاهتاثیر خصوصی

 اساس معیارهای نوین ارزیابی عملکرد
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27 

مصطفی شریف، محمد 

اسلم حسین بر، قاسم 

 بخشنده

/ دانشگاه عالمه  قاسم بخشنده

 طباطبایی تهران
NCFPIE172 

بررسی عوامل موثر بر قاچاق کاال در مرزهای دریایی 

راه حلهایی برای کاهش استان سیستان و بلوچستان و 

 آن

28 
الدن صادقی، سعید دائی 

 کریم زاده

/ دانشگاه آزاد اسالمی  الدن صادقی

 واحد خوراسگان)اصفهان(
NCFPIE174 

تعیین ترکیب بهینه سبد تسهیالت مشارکتی بانک 

 های تجاری ایران با روش میانگین واریانس

29 
کریم آذربایجانی، عاطفه 

 اشراقی، همایون رنجبر

/ دانشگاه آزاد اسالمی  عاطفه اشراقی

 واحد خوراسگان)اصفهان(
NCFPIE176 

سازی صادرات، توسعه مالی و آزادسازی تأثیر متنوع

 تجاری بر رشد اقتصادی

 ( 8Dهای)مورد کشور

 NCFPIE177 / دانشگاه لرستان سمیرا دریکوند سمیرا دریکوند 31

بررسی تأثیر تولید کل صنعت بر سرمایه گذاری بخش 

 خصوصی

 در صنعت ایران

31 
مهرانگیز لکزیان، پروین 

 غفرانی

/ دانشگاه فردوسی  مهرانگیز لکزیان

 مشهد
NCFPIE179  بر رشد تولید ملی در اقتصاد ایراناثر اندازه دولت 

32 

ناصرعلی یداله زاده طبری، 

مهتاب غالم پور، یوسف 

 عیسی زاده روشن

/ دانشگاه  ناصرعلی یداله زاده طبری

 احد بابلآزاد اسالمی و
NCFPIE180 

تأثیر انباشت سرمایه تحقیق و توسعه شرکای تجاری بر 

 سطح

 بهره وری کل عوامل
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33 

احمد اکبری، مصیب 

پهلوانی، سونا محبی 

 موشایی

 / دانشگاه سیستان محبی موشاییسونا 

 و بلوچستان
NCFPIE184 بررسی رابطه نرخ ارز واقعی با صادرات کشمش ایران 

34 
اعظم عاشورزاده، محدثه 

 مقدسی، سیدعبداله رضوی

نشگاه فردوسی / دا اعظم عاشورزاده

 مشهد
NCFPIE186 

 اثر جهانی شدن اقتصاد و تجارت بر رشد اقتصادی

 خود توضیحی برداری مدل

35 
نیکی نوروزی، رضا مقدسی، 

 سولماز شمس الدینی

/ دانشگاه آزاد اسالمی  نیکی نوروزی

 واحد علوم و تحقیقات خوزستان
NCFPIE190 

بررسی فقرو ناامنی غذایی و عوامل موثر بر آن در 

                                                         خانوارهای 

 روستایی در استان خوزستان

36 
سحر بیکی، مرتضی سامتی، 

 حسین شریفی رنانی

/ دانشگاه آزاد اسالمی  سحر بیکی

 واحد خوراسگان)اصفهان(
NCFPIE191 

 بیکاری:اثر هدفمندی یارانه ها بر فقر و 

 )فاز اول هدفمندی  یارانه ها(

37 

ابوالفضل یحیی آبادی، 

سعید صمدی، مصطفی 

 جهانتیغ الهی

دانشگاه آزاد /  مصطفی جهانتیغ الهی

 اسالمی واحد خمینی شهر
NCFPIE193 

 یکردرو با بودجه کسری بر نفت قیمت نوسانات تحلیل

 مقاومتی اقتصاد

38 

ابوالفضل یحیی آبادی، 

سعید صمدی، مصطفی 

 جهانتیغ الهی

دانشگاه آزاد /  مصطفی جهانتیغ الهی

 اسالمی واحد خمینی شهر
NCFPIE197 

بررسی ارتباط بین نوسانات قیمت نفت، نرخ ارز و  

 اقتصادی بر رشد اقتصادی تحریم

39 
اکرم ترکی، سعید دائی 

 کریم زاده

/ دانشگاه آزاد اسالمی واحد  اکرم ترکی

 خوراسگان)اصفهان(
NCFPIE198 

بررسی تاثیر بانکداری الکترونیک بر سودآوری بانک 

 ملت ایران
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41 
آزاده محرابیان، محمدجواد 

 برهانی

دانشگاه آزاد /  محمدجواد برهانی

 تهران مرکزاسالمی واحد 
NCFPIE200 

 خام بر شاخصبررسی تاثیر نوسانات قیمت جهانی نفت

 مقیمت سها

 های پتروشیمیشرکت

41 

حمیده خوشایند دولت 

آباد، احمد گوگردچیان، 

هادی امیری، سیدکمیل 

طیبی، مریم خداوردی 

 سامانی

/ دانشگاه  حمیده خوشایند دولت آباد

 اصفهان
NCFPIE201 

گیری مزیت نسبی در صنعت فوالد از طریق اندازه

 شاخص هزینه منابع داخلی

 )مطالعه موردی شرکت فوالد مبارکه اصفهان(

42 

سعید دائی کریم زاده، 

مجید صامتی، شاهین 

 زیدیحیایی

/ دانشگاه آزاد  شاهین زیدیحیایی

 اسالمی واحد خوراسگان)اصفهان(
NCFPIE202 

بررسی رابطه بین نرخ ارز واقعی و قیمت نفت و وقوع 

 بیماری هلندی در ایران

 M-TARبر اساس رهیافت 

43 
صادق بختیاری، سمیه 

 قربانی، همایون رنجبر

/ دانشگاه آزاد اسالمی  سمیه قربانی

 واحد خوراسگان)اصفهان(
NCFPIE203 

 شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی،

گیری و مقایسه روند آن با تولید ناخالص ملی اندازه

 (2001 - 2002برای ایران طی دوره زمانی)

44 
مهسا مالیان، مجید صامتی، 

 همایون رنجبر

/ دانشگاه آزاد اسالمی  مهسا مالیان

 واحد خوراسگان)اصفهان(
NCFPIE204 

 درآمد نفتامکان جایگزینی درآمد مالیاتی با 

 «مطالعه موردی ایران»

 


