باسمه تعالی

سید شمسالدین حسینی
 دانشیار (هم تراز استاد) گروه اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائی (ره)
 متولد 1346 :
 آدرس الکترونیکی Sh.hosseini@atu.ac.ir:

 .1سوابق تحصیلی
 دکترای اقتصاد گرایش اقتصاد بخش عمومی /بینالملل از دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران ()1381
 کارشناسی ارشد علوم اقتصادی از دانشگاه تهران ()1371
 کارشناسی اقتصاد گرایش اقتصاد بازرگانی از دانشگاه عالمه طباطبائی ()1368

 .2سوابق اجرایی
 .1-2مسئولیت های کنونی
ـ رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل  44قانون اساسی مجلس شورای اسالمی
ـ نماینده مردم شریف تنکابن ،رامسر و عباس آباد در مجلس شورای اسالمی
ـ عضو ناظر شورای پول و اعتبار
ـ رئیس فراکسیون توسعه پایدار و تامین مالی مجلس شورای اسالمی
 -عضو کمیسیون تلفیق و رئیس کمیته منابع بودجه سال 1400

 .2-2مسؤولیتهای ملی
ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت جمهوری اسالمی ایران
ـ رئیس کمیسیون اقتصادی دولت جمهوری اسالمی ایران
ـ سخنگوی اقتصادی دولت جمهوری اسالمی ایران
ـ دبیر کارگروه تحوالت اقتصادی
ـ رئیس شورای عالی مبارزه با پولشویی
ـ دبیر و عضو شورای عالی سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی
ـ رئیس هیأت واگذاری سهام و شرکتهای دولتی
ـ رئیس شورای عالی بورس
ـ رئیس شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی
ـ رئیس کارگروه اقتصادی ستاد هدفمندسازی یارانهها
ـ عضو شورای پول و اعتبار

1387-1392
1388-1392
1388-1392
1387-1392
1388-1392
1387-1392
1387-1392
1387-1392
1389-1392
1389-1392
1387-1392

1387-1392
ـ عضو شورای اقتصاد
ـ رئیس کارگروه تصویب آییننامههای مربوط به قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386
ـ رئیس شورای هماهنگی سازمانهای منطقهی آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی 1390-1392
1387-1392
ـ رئیس مجمع عمومی بانکهای دولتی
1387-1392
ـ رئیس مجمع سازمان حسابرسی
1387-1392
ـ رئیس مجمع عمومی بیمه مرکزی
1387-1392
ـ رئیس مجمع شرکت سهامی بیمه ایران
1387-1392
ـ رئیس مجمع شرکت سرمایهگذاری خارجی ایران
اردیبهشت تا مرداد 1387
ـ معاون وزیر رفاه و تأمین اجتماعی
1381-1387
ـ مدیر کل دفتر مطالعات اقتصادی وزارت بازرگانی
1377-1381
ـ مدیرکل امور بینالملل و روابط عمومی وزارت نیرو
ـ مدیرکل حوزه ریاست و بینالملل و روابط عمومی (عضو هیئت رئیسه) سازمان برنامه و بودجهی کشور 1374-1377
ـ رئیس کارگروه تصویب آییننامههای مربوط به قانون اصالح موادی از قانون برنامهی چهارم توسعهی اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی
ـ رئیس کارگروه اقتصادی شورای عالی ایرانیان
ـ مدیر دفتر بررسیهای اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی1374 ،ـ1373

 .3-2مسئولیتهای بینالمللی
2008-2013
ـ نماینده( )Governorجمهوری اسالمی ایران در گروه بانک جهانی()WBG
2008-2013
ـ نماینده( )Governorجمهوری اسالمی ایران در گروه بانک توسعه اسالمی ()IDB
2008-2013
ـ نماینده( )Governorجمهوری اسالمی ایران در صندوق اوپک
1388-1389
ـ رئیس شورای وزرای اقتصاد و مالیهی صندوق اوپک
2008
ـ رئیس سومین شورای وزرای اقتصاد و مالیه کشورهای همکاری اقتصادی()ECO
1390-1392
ـ رئیس ایرانی کمیسیون مشترک ایران و چین
1387-1392
ـ رئیس ایرانی کمیسیون مشترک ایران و هند
1387-1392
ـ رئیس ایرانی کمیسیون مشترک ایران و بوسنی
ـ هماهنگکننده ملی پروژههای دفتر عمران سازمان ملل متحد ) ،(UNDPجاییکا و کوییکا در جمهوری اسالمی ایران و امور
اکو ) ،(ECOسازمان برنامه و بودجه کشور1375 ،ـ1377

 .3عناوین و افتخارات
ـ استاد برگزیده دانشگاه عالی دفاع ملی 1396
ـ نشان ملی خدمت از رئیس جمهوری اسالمی ایران 1392
ـ نفر اول  5دوره مسابقات قهرمانی کشتی دانشجویان کشور
ـ قهرمان کشتی آموزشگاههای کشور

 .4سخنرانی در مجامع بینالمللی
ـ مجمع ساالنهی گروه بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول
ـ مجمع ساالنهی گروه بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول
ـ مجمع ساالنهی گروه بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول

2008
2009
2010

ـ مجمع ساالنهی گروه بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول
ـ مجمع ساالنهی گروه بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول
ـ مجمع ساالنهی گروه بانک توسعه اسالمی
ـ مجمع ساالنهی گروه بانک توسعه اسالمی
ـ مجمع ساالنهی گروه بانک توسعه اسالمی
ـ مجمع ساالنهی گروه بانک توسعه اسالمی
ـ مجمع ساالنهی گروه بانک توسعه اسالمی
ـ اجالس سازمان ملل متحد در خصوص بحران مالی جهانی
ـ اجالس ساالنه صندوق اوپک
ـ کمیسیون اقتصادی ـ اجتماعی سازمان ملل متحد ( )Ecosocـ نیویورک
ـ کمیسیون اقتصادی سازمان کنفرانس اسالمی( )Comsecـ استانبول
ـ همایش سرمایهگذاری در چین
ـ اجالس وزرای اقتصادی ـ اکو
ـ همایش اقتصاد اسالمی ـ مالزی
ـ وزرای اقتصاد و مالیه کشورهای منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا)

2011
2012
2008
2009
2010
2011
2012
2012

 .5مصاحبه با رسانههای بین المللی
 -وال استریت ژورنال ،نیویورک تایمز ،واشنگتنپست ،رویترز ،سی ان ان و ...

 .6فعالیتهای جانبی و عضویت در کارگروهها،کمیسیونها ،انجمن ها ،نشریه ها و همایش ها
ـ رئیس هیأت مدیره انجمن علمی اقتصاد دفاع ایران  1399تا کنون
ـ عضو هیئت موسس انجمن اقتصاد دفاع 1398 ،تا کنون
ـ مدیر مسئول مجله علمی تخصصی اقتصاد دفاع 1395 ،تا کنون
ـ رئیس کمیته ت دوین سند اجرایی ارتقای نقش نیروهای مسلح در تولید و اشتغال ،دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و
تحقیقات راهبردی1397 ،
ـ دبیر دومین همایش ملی اقتصاد دفاع ،دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی1397 ،
ـ مدیر مسئول و عضو هیئت تحریریه فصلنامه اقتصاد دفاع 1396 ،تا کنون
ـ رئیس کمیته تدوین سند اجرایی افزایش بهره وری منابع مالی و دارایی های ثابت در نیروهای مسلح ،دانشگاه و پژوهشگاه
عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی1396 ،
ـ دبیر اولین همایش ملی اقتصاد دفاع ،دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی1396 ،
ـ دبیر همایش ملی بهره وری در بخش دفاع ،دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی1395 ،
ـ عضو هیأت امنای دانشگاه عالمه طباطبائی 1389ـ1392
ـ عضو هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی مازندران 1389ـ1392
ـ رییس مجمع و نماینده صاحب سهم دولت در شرکتهای مشمول واگذاری 1392ـ1387
ـ عضو مجامع شرکتهای دولتی از جمله شرکتهای ملی نفت ،گاز  ،توانیر  ،پتروشیمی 1392ـ1387
ـ رئیس مجامع شرکتهای چاپخانه دولتی ایران  ،سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی.
ـ رئیس شورای راهبری طرح جامع مالیاتی
ـ عضو هیات تحریریه مجله اقتصاد و توسعه ،دانشگاه پیام نور1388،

ـ عضوکارگروه تصمیم گیری پیرامون حل معضالت آموزش و پرورش ،اعتالی منزلت و توسعه معیشت فرهنگیان و پشتیبانی از
شکوفایی استعدادهای دانشآموزان
ـ عضو کارگروه موضوع بند ( )13ماده واحده قانون بودجه سال  1387کلکشور
ـ عضو کارگروه ماده  79قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382
ـ عضو نمایندگی ویژه رئیسجمهور در مورد تشخیص و موافقت با واردات کاالهاییکه مشمول بندهای ماده  38آییننامه اجرایی
قانون مقررات صادرات و واردات نمیباشند
ـ عضو کارگروه ساماندهی ،هماهنگی و توسعه و تشویق امر خدمات عبور کاال از کشور (ترانزیت)
ـ عضو کارگروه مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات و امنیت آن (فاوا)
ـ عضو ستاد مشارکت در بازسازی افغانستان
ـ عضو ستاد عالی همکاریهای مشترک جمهوری اسالمی ایران و جمهوری عراق
ـ عضو ستاد راهبری و هماهنگی توسعه استانکرمان
ـ عضو ستاد مدیریت خشکسالی
ـ عضو کارگروه تصمیمگیری در مورد نحوه اجرای اختیارات هیأت وزیران در امور نفت
ـ عضو هیأت موضوع ماده  2آییننامه رسیدگی به دارایی مقامات و مدیران و مشمولین اصل  49قانون اساسی
ـ عضو کارگروه موضوع تصویب نامه شماره /16503ت26742هـ مورخ  1381/4/12هیأت وزیران
ـ عضو مجمع عمومی صندوق توسعه صنایع دریایی
ـ عضو کارگروه هماهنگی و تسریع در فرآیند الحاق به سازمان تجارت جهانی
ـ عضو کارگروه بررسی مسائل و اتخاذ تدابیر اجرایی الزم در خصوص سامانه هوشمند امالک و مستغالت کشور و نظارت بر
اجرای آن.
ـ عضو کارگروه کنترل بازار
ـ عضو تشکیل کارگروهی برای ساماندهی و توسعه امور بازرگانی ،صادرات و واردات و فعال سازی بازارچههای رسمی استان
سیستان و بلوچستان
ـ عضو کارگروه بررسی و اتخاذ تدابیر الزم برای توسعه صنعت هواپیمایی
ـ عضو کارگروه توسعه بخش کشاورزی
ـ عضو کارگروه توسعهی صنعت معدن
ـ عضو کارگروه ماده  4آییننامه اجرایی بندهای (الف) تا (هـ) ماده  80قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه با موضوع اشتغال
ـ عضو کارگروه موضوع افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه تمام بازنشستگان و وظیفهبگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی
و نیروهای مسلح موضوع مصوبات /35095ت39916هـ مورخ  1387/3/7و /229938ت42196ک مورخ 1388/11/20
ـ عضو کارگروه توسعهگردشگری
ـ نایب رییس کمیته برنامهریزی توسعه صادرات  ،وزارت بازرگانی1384،ـ1381
ـ عضو کمیته رقابتپذیری  ،ستاد برنامه چهارم توسعه1383،
ـ نماینده وزارت بازرگانی ،کمیسیون تخصصی شورای بورس
ـ نماینده وزارت بازرگانی  ،کمیسیون فرعی شورای پول و اعتبار
ـ دبیر کمیسیون مشترک ایران و قطر ،وزارت نیرو1381،ـ.1377
ـ عضو شورای نویسندگان بولتن بینالملل سازمان برنامه و بودجه.1374-1377،
ـ عضو هیات تحریریه فصلنامه تعاون روستایی و کشاورزی ،سازمان تعاون روستایی1375 ،ـ1374
ـ عضو شورای دبیران مجله برنامه و بودجه ،سازمان برنامه و بودجه کشور1376 ،ـ1375
ـ دبیر کمیسیونهای مشترک همکاری ایران با کشورهای کره جنوبی ،مالزی و  ،...سازمان برنامه و بودجه کشور  1381ـ 1375
ـ عضو هیئت تحریریه فصلنامه بورس اوراق بهادار

ـ عضو شورای نویسندگان فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین  ،وزارت بازرگانی.
ـ عضو شورای عالی پژوهشی ،موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی1385 ،ـ1382
ـ نایب رییس کمیته برنامهریزی پژوهش ،وزارت بازرگانی1384،ـ1381
ـ عضو شورای راهبری و کمیته کارشناسی تدوین الیحه قانون تجارت ،وزارت بازرگانی1384،ـ1381
ـ عضو کمیته تدوین چارچوب سیاستی مهار تورم  ،وزارت بازرگانی1383 ،ـ1382
ـ عضو شورای راهبری و کمیته تدوین الیحه قانون رقابت  ،وزارت بازرگانی1384 ،ـ1382
ـ عضو کمیته کارشناسی و تدوین طرح ساماندهی بازار گندم ،آرد و نان  ،وزارت بازرگانی1383 ،
ـ عضو هیات تحریریه پژوهشنامه بازرگانی ،موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
ـ پژوهشگر مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی1373 ،ـ1371

 .7سوابق علمی پژوهشی
 .1-7تدریس
دکتری :اقتصاد پول (نظریه و سیاست پولی) ،مؤلفه های اقتصادی محیط ملی و بین الملل ،توسعه اقتصادی ،مسائل پیشرفته
در توسعه اقتصادی ،موضوعات انتخابی در علم اقتصاد
کارشناسی ارشد :اقتصاد توسعه ،اقتصاد کالن پیشرفته ،اقتصاد کالن ،پول و بانکداری الکترونیکی ،مباحث پیشرفته در تجارت
الکترونیکی ،نهادهای مالی و پشتیبان تجارت الکترونیکی
کارشناسی :پول ،ارز و بانکداری ،مالیه عمومی ،اقتصاد خرد

 .2-7تألیف و ترجمه کتاب
 .1کتاب مجموعه مقاالت دومین همایش ملی اقتصاد دفاع -تهران :انتشارات دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات
راهبردی -بهمن .1399
 .2کتاب مجموعه مقاالت اولین همایش ملی اقتصاد دفاع -تهران :انتشارات دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات
راهبردی -بهمن .1399
 .3کتاب گفتگو با صاحبنظران؛ اولین همایش ملی اقتصاد دفاع -تهران :انتشارات دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و
تحقیقات راهبردی -بهمن .1399
 .4کتاب مجموعه سخنرانی های همایش های تخصصی اقتصاد دفاع -تهران :انتشارات دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و
تحقیقات راهبردی -بهمن .1399
 .5کتاب گفتگو با صاحبنظران؛ اولین همایش اقتصاد دفاع -تهران :انتشارات دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات
راهبردی -بهمن .1399
.6

کتاب گفتگو با صاحب نظران با تاکید بر جنگ مالی و تامین مالی بخش دفاع -تهران :انتشارات دانشگاه و پژوهشگاه
عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی -بهمن .1397

.7

کتاب نقش نیروهای مسلح در تولید و اشتغال -تهران :انتشارات دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات
راهبردی -بهمن .1397

.8

کتاب اولین همایش ملی اقتصاد دفاع :سخنرانی ها و نشست های علمی -تهران :انتشارات دانشگاه و پژوهشگاه عالی
دفاع ملی و تحقیقات راهبردی -بهمن .1397

 .9کتاب اولین همایش ملی اقتصاد دفاع :چکیده مقاالت -تهران :انتشارات دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات
راهبردی -بهمن .1397
 .10کتاب اولین همایش ملی اقتصاد دفاع :همایش های تخصصی -تهران :انتشارات دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و
تحقیقات راهبردی -بهمن .1397
 .11کتاب محرمانههای اقتصاد ایران (جنگ اقتصادی) ،مصاحبه با دکتر سیدشمسالدین حسینی ،وزیر اقتصاد دولتهای و
دهم ،به کوشش مهدی و میثم مهرپور -تهران :انتشارات نور علم.1395 ،
 .12کتاب برنامه¬ریزی توسعه ،مبانی ،مفاهیم و مطالعه تطبیقی تجربه کشورهای منتخب و ایران -تهران :انتشارات مؤسسه
مطالعات و پژوهش¬های بازرگانی – .1392
 .13کتاب نقش و جایگاه دولت در اقتصاد ،از نظریه تا عمل (با تأکید بر سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی) -تهران:
انتشارات معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی -پاییز .1392
 .14کتاب راهبردهای تأمین مالی تعاونی¬¬ها در ایران  -تهران :انتشارات وزارت تعاون و کار و امور اجتماعی.1392 -
 .15کتاب مبانی طرح تحوالت اقتصادی با تأکید بر هدفمند کردن یارانه¬ها -تهران :انتشارات معاونت اموراقصادی وزارت امور
اقتصادی و دارایی -پاییز .1391
 .16کتاب بازار شکر با تأکید بر سیاست¬های حمایتی(کارگروهی -سرگروه)  -تهران :چاپ و نشر بازرگانی -مرداد .1385
 .17کتاب الیحه قانون رقابت ،مبانی نظری و تجربه کشورها(کارگروهی سرگروه)  -تهران :چاپ و نشر بازرگانی  -شهریور
.1384
 .18کتاب تورم ،دالیل و راه¬های مهار آن در اقتصاد ایران (کارگروهی-سرگروه)  -تهران :چاپ و نشر بازرگانی -مرداد .1384
 .19ترجمه کتاب «قیمت¬گذاری آب آبیاری -بررسی ادبیات موضوع» نوشته رابرت یوهانسون – تهران :نشر از کمیته ملی
آبیاری و زهکشی ایران.1381 -
 .20کتاب آمار سخن می گوید  -تهران :انتشارات کاووش -آذر .1377
 .21کتاب ایران آباد ،هشت سال تالش مقدس (کارگروهی-سرگروه)  -تهران :انتشارات سازمان برنامه و بودجه زمستان
.1377
 .22کتاب ( The Flourishin Iranکارگروهی -سرگروه)  -تهران :انتشارات سازمان برنامه و بودجه -می .1997
 .23کتاب مجموعه مقاالت گردهمایی بررسی مسئله فقر و فقرزدایی در جمهوری اسالمی ایران جلد دوم – تهران :انتشارات
سازمان برنامه و بودجه  -تیر .1376
 .24کتاب مجموعه مقاالت گردهمایی بررسی مسئله فقر و فقرزدایی در جمهوری اسالمی ایران جلد اول  -تهران :انتشارات
سازمان برنامه و بودجه  -تیر .1375

 .3-7راهنمایی و مشاوره پایاننامه و رساله مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد
 .1-3-7مقطع دکتری
 .1راهنمای رساله :طراحی و تحلیل سناریوهای اقتصاد تعاونی های کشور ،امیر میمنت آبادی ،دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع
ملی و تحقیقات راهبردی.1400 ،
 .2مشاور رساله :تاثیر استقالل بانک مرکزی بر تورم در کشورهای منتخب صادرکننده نفت ،روح اله شیرمرد ،دانشگاه آزاد
اسالمی واحد علوم و تحقیقات.1400 ،

 .3مشاور رساله :آزادسازی تجارت ،توسعه مالی و رشد اقتصادی ،مطالعه موردی بر روی کشورهای منتخب جهان ،مونا بهشتی،
دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات.1399 ،
 .4راهنمای رساله :اثر گسترش پول های مجازی (بیت کوین) بر حق الضرب ،بهناز ورشوساز ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم
و تحقیقات.1399 ،
 .5مشاور رساله :بررسی آثار توزیعی سیاس ت پولی در ایران :با استفاده از رویکرد الگوی تعدل عمومی پویایی تصادفی
) ،(DSGEنسرین قبادی ،دانشگاه مازندران.1398 ،
 .6راهنمای رساله :ارائه الگوی توسعه صادرات تسلیحات در اقتصاد مقاومتی ،آرمان آذرلی ،دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی
و تحقیقات راهبردی.1398 ،
 .7راهنمای رساله :استخراج الگوی موفقیت صنعت دفاعی در شرایط تحریم و کاربرد آن در اقتصاد مقاومتی ،مطالعات گروهی،
دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی.1398 ،
 .8راهنمای رساله :اثر پرداخت های الکترونیکی بر عرضه و تقاضای پول در کشور های منتخب و درس هایی برای سیاست
پولی (با تاکید بر ایران) ،یاور دشت بانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران.1396 ،
 .9راهنمای رساله  :ارزیابی شیوه های تامین مالی از طریق مشارکت عمومی ،خصوصی و توسعه ،حسن نوعی اقدم ،دانشگاه
آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران.1397 ،
 .10مشاور رساله :سیاست جنائی واکنشی ایران در قبال رویه های ضد رقابتی ،زهرا احمدی ،دانشگاه تهران.1394 ،
 .2-3-7مقطع کارشناسی ارشد
 .1راهنمایی پایان نامه :اثر فناوری زنجیره ی بلوکی بر بهبود مؤلفه های شاخص فضای کسب وکار در ایران ،مژده رزم یار،
دانشگاه عالمه طباطبائی.1400 ،
 .2راهنمای پایان نامه :اثر ورود قراردادهای هوشمند بر عملکرد اقتصادی صنعت بیمه ایران ،شهرزاد باورساد ،دانشگاه عالمه
طباطبائی.1399 ،
 .3راهنمای پایان نامه :اثر بکارگیری قراردادهای هوشمند بر کاهش اطالعات نامتقارن در اعصای تسهیالت بانکی ،محمد
فاطمی ،دانشگاه عالمه طباطبائی.1399 ،
 .4راهنمای پایان نامه :بررسی عوامل مؤثر بر رواج بیت کوین به عنوان یک پول جهانی ،فاطمه پرهیزکار ،دانشگاه آزاد اسالمی
واحد علوم و تحقیقات.1399 ،
 .5راهنمای پایان نامه :اثر رواج پول های مجازی بر پولشویی ،هیمن نصیری ،دانشگاه عالمه طباطبائی.1399 ،
 .6راهنمای پایان نامه :تأثیر بانک داری الکترونیکی بر سهم سپرده های بانکی استان های ایران ،بهنام نوروزی ،دانشگاه عالمه
طباطبائی.1399 ،
 .7راهنمایی پایان نامه :بررسی رابطه کوتاه مدت و بلند مدت بین تورم و نرخ ارز در اقتصاد ایران ،فواد هاشمی ،دانشگاه آزاد
اسالمی واحد علوم و تحقیقات.1399 ،
 .8راهنمای پایان نامه :تاثیر تجارت الکترونیکی بر رقابتمندی جهانی کشورهای حوزه سند چشم انداز ایران ،حسین کشاورز،
دانشگاه عالمه طباطبائی.1398 ،
 .9راهنمای پایان نامه :بررسی عوامل موثر بر تقاضای کانال های بانکداری الکترونیکی ،لیال مختاری ،دانشگاه عالمه طباطبائی،
.1398

 .10راهنمای پایان نامه :اثر بانکداری اجتماعی بر رقابت در صنعت بانکداری ایران ،حمزه پالیک ،دانشگاه عالمه طباطبائی،
.1398
 .11راهنمای پایان نامه :اثر بانکداری الکترونیکی بر درآمدهای مشاع بانکی ،سیده مریم موسوی ،دانشگاه عالمه طباطبائی،
.1397
 .12راهنمای پایان نامه :معرفی شاخص های ترکیبی پیشرفت بانکداتری الکترونیکی با استفاده از رویکرد بانک جهانی و اندازه
گیری آن برای بانک کشاوری ،اسماعیل حافظی ،دانشگاه عالمه طباطبائی.1397 ،
 .13مشاور پایان نامه :ارزیابی اثر کاربرد  ICTدر شرکت های بیمه بر رضایت مشتری با استقاده از مدل سروکوال ،بنت الهدی
مجاهدی ،دانشگاه عالمه طباطبائی.1397 ،
 .14مشاور پایا ن نامه :اثر فناوری های مالی بر بهبود محیط کسب و کار ،امیرحسین رفعتی ،دانشگاه عالمه طباطبائی.1398 ،
 .15مشاور پایان نامه :تاثیر کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی بر تجهیز منابع مالی (پولی) (مطالعه موردی بانک ملت) ،واحد
خزائی ،دانشگاه عالمه طباطبائی.1397،
 .16راهنمای پایان نامه :تاثیر تجارت الکترونیکی بر مالیات بر درآمد ( مطالعه موردی ایران و کشورهای منتخب) ،محبوبه
دلبری ،دانشگاه عالمه طباطبائی.1396 ،
 .17راهنمای پایان نامه :مطالعه اثرات ترویج پول های مجازی ،به خصوص بیت کوین ،بر توان نظارت بانک مرکزی ،شبنم
السادات کیوانیان ،دانشگاه عالمه طباطبائی.1396 ،
 .18راهنمای پایان نامه :بررسی اثر پرداخت های الکترونیکی بر تقاضای پول در ایران ،حمیدرضا حاجی علی ،دانشگاه عالمه
طباطبائی.1396 ،
 .19راهنمای پایان نامه :بررسی اثر بانکداری الکترونیکی بر درجه ی تمرکز صنعت بانکداری ایران ،نسیم درگذنی ،دانشگاه عالمه
طباطبائی.1395 ،
 .20راهنمای پایان نامه :بررسی مزیت نسبی غالت در استان کرمانشاه با استفاده از ماتریس تحلیل سیاستی ،محمدرضا نیک
پیام ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران.1395 ،
 .21راهنمای پایان نامه :بررسی تاثیر بانکداری الکترونیکی بر بازده حقوق صاحبان سهام بانک های منتخب با روش داده های
تابلویی ،حمید فرامرزی عباد ،دانشگاه عالمه طباطبائی.1395 ،
 .22راهنمای پایان نامه :ارزیابی کارایی بانک تجارت بانک رفاه کارگران و پست بانک طی سال های  ،1393-1378علی دارایی،
دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران.1395 ،
 .23راهنمای پایان نامه :بررسی اثر بانکداری الکترونیکی بر کارایی بانک صادرات به روش تحلیل مرزی تصادفی ،زهرا فتحیان
نسب ،دانشگاه عالمه طباطبائی.1395 ،
 .24راهنمای پایان نامه :برآورد تاثیر تحریم ها بر تورم و نقدینگی اقتصاد ایران ،سید محمد سادات اخوی ،دانشگاه آزاد اسالمی
واحد علوم تحقیقات تهران.1395 ،
 .25راهنمای پایان نامه :بررسی اثر بانکداری الکترونیکی بر کارایی بانک صادرات با روش تحلیل پوششی داده ها ،پیمان محمدی،
دانشگاه عالمه طباطبائی.1394 ،
 .26راهنمای پایان نامه :اثر سواری مجانی بر گسترش نشر الکترونیکی در ایران ،الناز جاللیان طرقی ،دانشگاه عالمه طباطبائی،
.1389

 .27راهنمای پایان نامه :اندازه گیری کارایی پست بانک های استان های ایران و عوامل مؤثر بر آن ،محمد عین علیان ،دانشگاه
آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران.1387 ،
 .28راهنمای پایان نامه :بررسی ساختار و هزینه¬های اجتماعی در صنعت سیمان ،سمیه دودانگه ،دانشگاه آزاد واحد علوم و
تحقیقات تهران.1388 ،
 .29راهنمای پایان نامه :برآورد کارایی بانک های ایران و عوامل موثر بر آن ،امیررضا سوری ،دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
تهران.1385 ،
 .30راهنمای پایان نامه :سنجش مزیت نسبی و رقابتی صنعت چرم ایران در بازارهای جهانی ،مریم محمدی ،دانشگاه آزاد واحد
علوم و تحقیقات تهران.1385 ،

 .4-7تألیف و ترجمه مقاالت
 .1-4-7علمی پژوهشی
 .1برآورد تقاضای آب خانگی (مطالعه موردی شهر تهران) ،پژوهشهای اقتصادی ایران ،دوره  ،5شماره  ،16پاییز .1382
 .2مزیت رقابتی و اندازه گیری آن ،مطالعه موردی متانول ایران ،پژوهشهای اقتصادی ایران ،دوره  ،8شماره  ،28پاییز .1385
 .3برآورد کارایی بانکهای ایران و عوامل مؤثر بر آن ،پژوهشنامه ی اقتصادی ،دوره  ،7شماره  ،25تابستان .1386
 .4سنجش مزیت نسبی و رقابتی صنعت چرم ایران در بازارهای جهانی ،پژوهشنامه بازرگانی ،دوره  ،11شماره  ،43پاییز .1386
 .5تعامل دولت و بازار و رویکرد تنظیم در اقتصاد ایران؛ تأملی در سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی ،پژوهش ها و سیاست
های اقتصادی ،دوره  ،15شماره  ،43پاییز .1386
 .6اندازه گیری کارایی پست بانک های استان های ایران و عوامل مؤثر بر آن ،پژوهشنامه اقتصادی ،دوره  ،9شماره  ،33تابستان
.1388
 .7سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی؛ راهبرد اجرای شیوه های نوین تأمین مالی تعاونیها در ایران ،تعاون و کشاورزی،
دوره  ،20شماره  ،212زمستان .1388
 .8بررسی ساختار و هزینه های اجتماعی در صنعت سیمان ،اقتصاد کاربردی ،دوره  ،1شماره  ،1بهار .1389
 .9وضعیت تأمین مالی تعاونیها و شیوههای تقویت آنها ،تعاون و کشاورزی ،دوره  21شماره ،1بهار .1389
 .10ارزیابی ساختار و عملکرد بازار خودرو سواری در ایران ،مدلسازی اقتصادی ،دوره  ،3شماره  ،10زمستان .1390
 .11بررسی مدل ها و استراتژی های نوین تامین مالی شرکت تعاونی در ایران ،پژوهشنامه اقتصادی ،دوره  12شماره  ،44بهار
.1391
 .12توزیع درآمد در ایران با استفاده از شاخص های جینی و اتکینسون؛ طی سالهای  1380تا  ،1392پژوهشها و سیاستهای
اقتصادی ،دوره  ،23شماره  ،74تابستان .1394
 .13بررسی تأثیر بانکداری الکترونیکی بر بازده حقوق صاحبان سهام بانکهای منتخب بورس ،اقتصاد مالی ،دوره  ،10شماره
 ،35تابستان .1395
 .14ارزیابی ساختار بازار جهانی سامانه های مو شکی ضد زره و شناسایی دالیل پایین بودن جایگاه صنایع دفاعی ایران در
صادرات این محصوالت ،مطالعات مدیریت راهبردی دفاعی ،دوره  1شماره  ،2تابستان.1396
 .15ارزیابی تاثیر تحریم های اقتصادی بر تورم اقتصاد ایران ،اقتصاد کاربردی ،دوره  ،7شماره  ،21تابستان .1396

 .16بررسی و نقد کتاب تهدیدات اقتصادی و اقتصاد مقاومتی ،پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی ،دوره 17
شماره  ،3تابستان .1396
 .17رابطه میان سیاستهای پولی فدرال رزرو با ارزش دالر ،قیمتهای نفت و طال ،درسهایی برای سیاستگذاران پولی و مالی
در ایران ،راهبرد اقتصادی ،دوره  ،6شماره  ،23زمستان .1396
 .18نقد مطالعات رشد و تحلیل تکانه پذیری رشد اقتصادی ایران در چارچوب اقتصاد مقاومتی ،پژوهشنامه انتقادی متون و
برنامه های علوم انسانی  ،دوره  ،17شماره  ،9زمستان.1396
 .19بررسی م زیت نسبی و سیاست های حمایتی از محصول ذرت استان کرمانشاه با استفاده از ماتریس تحلیل سیاستی ،اقتصاد
کاربردی ،دوره  ،8شماره  ،24بهار .1397
 .20تحلیلی بر چگونگی تحوالت توزیع درآمد در ایران مبتنی بر شاخص های منتخب دوره  ،1393-1380اقتصاد مالی ،دوره
 ،12شماره  ،43تابستان .1397
 .21ارزیابی اثر سیاست های تعرفه ای بر حجم قاچاق در ایران و ارائه راهکارهای مقابله با آن در راستای اقتصاد مقاومتی،
مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،دوره  ،2شماره  ،8زمستان .1397
 .22بررسی عوامل موثر بر توسعه صادرات محصوالت دانش بنیان (با فناوری باال) در کشورهای منتخب ،مطالعات بین رشته ای
دانش راهبردی ،دوره  ،8شماره  ،33زمستان .1397
 .23اثر پرداخت های الکترونیکی بر سهم اسکناس و مسکوک از پول در ایران و کشورهای منتخب ،علوم اقتصادی ،دوره ،13
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 .10بررسی تبعات پولشویی الکترونیکی و تاثیر آن بر توسعه و امنیت اقتصادی ،دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و
تحقیقات راهبردی.1397 ،
 .11بررسی و مقایسه بهره وری در شرکت های سرمایه گذاری( سرمایه گذاری غدیر) ،دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی
و تحقیقات راهبردی.1397 ،
 .12ارزیابی تعادل مالی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و راهکارهایی برای استحکام بخشی آن در ایران ،دانشگاه و
پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی.1397 ،
 .13بررسی نهادها ،روشها ،سیاست ها و قوانین قیمت گذاری در ایران و آسیب شناسی نظام قیمت گذاری کاالهای منتخب
و ارائه راهکارهای بهبود ،موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی.1397 ،
 .14اقتصاد آب ظرفیت و محدودیت های آن در رابطه با پایداری ،دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی،
.1396
 .15اندازه گیری قاچاق کاال در تجارت خارجی ایران؛ شناخت عوامل و ارائه راهکارهای مقابله با آن در راستای افزایش
امنیت اقتصادی ،دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی.1396 ،

 .16ارزیابی تهدیدات و اثرات اقتصادی – امنیتی تکانه های قیمت جهانی نفت و غذا بر تورم در ایران در قالب مدل GVAR
و ارائه راهکارهای مقاوم سازی اقتصاد ایران در قبال آن ها(با رویکرد اقتصاد مقاومتی) ،دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع
ملی و تحقیقات راهبردی.1396 ،
 .17تدوین الگوی راهبردی دیپلماسی دفاع اقتصادی ج.ا.ا بر اساس قانون اساسی و گفتمان رهبری ،دانشگاه و پژوهشگاه
عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی 1396 ،
 .18بررسی تبعات پولشویی در صنعت بیمه برای امنیت اقتصادی ایران و راهکارهای پیشگیری و مقابله با آن در راستای
اقتصاد مقاومتی ،دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی .1396 ،
 .19آینده پژوهی گروه بریکس پیامد های آن برای امنیت اقتصادی ایران و رویکرد مناسب ایران در قبال آن ،دانشگاه و
پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی .دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی .1395
 .20بررسی اقتصادی تحوالت جمعیتی در ایران و بازار کار ،دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
.1395
 .21آثار تحریم های نفتی بر رشد اقتصادی ج.ا.ا و ارائه راهکارهای مقابله با آن ،دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و
تحقیقات راهبردی.1395 ،
 .22تاثیر تحریم ها بر تورم در اقتصاد ایران و ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش اثر آن به منظور ارتقای امنیت اقتصادی،
دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی .1395 ،
 .23تلفیق بخش اقتصاد طرح پژوهشی کالن ،نظام حکومتی الگو ،دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی،
 -1392ادامه دارد.
 .24طرح کالن ملی نظام حکومتی الگو ،مدیر و رئیس شورای مرکزی طرح کالن نظام حکومتی الگو.1392 ،
 .25راهکارهای تقویت تامین مالی تعاونیها در ایران  ،وزارت تعاون .1386 ،
 .26اندازهگیری شاخصهای توزیع درآمد  ،معاونت بررسی و نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام .1386 ،
 .27عضو شورای راهبری پژوهش ،وزارت بازرگانی.1386،
 .28تحلیل ساختار هزینه و تقاضای آب خانگی ،مطالعه تجربی شهر تهران  ،سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران ،
اسفند .1384
 .29تدوین شاخصهای توزیع درآمد و میزان برخورداری از تامین اجتماعی  ،معاونت بررسی و نظارت دبیرخانه مجمع
تشخیص مصلحت نظام .1383 ،
 .30آثار تجارت الکترونیکی بر رقابتمندی اقتصاد ایران در عرصه بینالملل  ،وزارت بازرگانی ـ شرکت راهبر .1383 ،

 .8زمینههای مورد عالقه تخصصی علمی
ـ اقتصاد بخش عمومی (نقش و جایگاه دولت در اقتصاد /بودجهریزی و تأمین مالی دولت /نظامها و هدفمندسازی یارانهها /مقررات
و قانون رقابت /خصوصیسازی و)...
ـ تئوری اقتصاد کالن (سیاستهای مالی ،پولی ،تجاری و ارزی  /تورم /بازارهای مالی)
ـ اقتصاد توسعه و برنامهریزی (نظریهها و راهبردهای توسعه /روشهای برنامهریزی توسعه /اقتصاد دانش  /اقتصاد الکترونیکی و
مجازی /نقش نهادها در اقتصاد /حکمرانی خوب /نقش نهادهای مالی و پولی بینالمللی (برتون وودز) در اقتصاد جهانی /جهانی
شدن  /بحرانهای اقتصادی  /سرمایهگذاری خارجی)
ـ اقتصاد پول و بانکداری (پول و بانکداری دیجیتالی ،الکترونیکی و مجازی)
ـ اقتصاد منابع (آب  /مس  /نفت)

ـ اقتصاد ایران (سیاستهای کلی اصل  ،44اقتصاد مقاومتی و  / ...برنامههای توسعهی ایران /تجربهی دولت و بازارها  /تحریمهای
اقتصادی)
ـ اقتصاد اسالمی (بانکداری اسالمی  /ابزارهای تأمین مالی اسالمی  /نهادهای تأمین مالی اسالمی)
ـ اقتصاد تعاون (ساختارها و تأمین مالی)
ـ اقتصاد دفاع
ـ دفاع اقتصادی و راهبرد امنیت ملی

