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 سوابق تحصیلی. 1
 (1381واحد علوم و تحقیقات تهران )از دانشگاه آزاد اسالمی  المللینب /یعموم بخش اقتصاد گرایش اقتصاد دکترای  

 (1371) تهران دانشگاه از اقتصادی علوم ارشد کارشناسی  

 (1368) طباطبائی عالمه دانشگاه ازبازرگانی  اقتصاد گرایش اقتصاد کارشناسی  

 سوابق اجرایی. 2

 مسئولیت های کنونی. 2-1
 قانون اساسی مجلس شورای اسالمی 44و نظارت بر اجرای اصل  ـ رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید

 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

  1400جه سال عضو کمیسیون تلفیق و رئیس کمیته منابع بود -

 های ملیمسؤولیت. 2-2

 1387-1392   ایران اسالمی جمهوریدولت  دارایی و اقتصادی امور وزیرـ 

 1388-1392   جمهوری اسالمی ایران دولت اقتصادی کمیسیون ـ رئیس

 1388-1392  جمهوری اسالمی ایران دولت اقتصادی ـ سخنگوی

 1387-1392     اقتصادی تحوالت کارگروه دبیرـ 

 1388-1392    پولشویی با مبارزه عالی شورای ئیسرـ 

 1387-1392 اساسی قانون 44 اصل کلی سیاستهای عالی شورای عضو و دبیرـ 

 1387-1392    دولتی هایشرکت و سهام واگذاری هیأت رئیسـ 

 1387-1392     بورس عالی شورای رئیسـ 

 1389-1392  خصوصی بخش و دولت گوی و گفت شورای رئیسـ 

 1389-1392  هایارانه هدفمندسازی ستاد اقتصادی کارگروه رئیسـ 

 1387-1392     اعتبار و پول شورای عضوـ 
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 1387-1392     اقتصاد شورای عضوـ 

 1386مصوب  پولشویی با مبارزه قانون به مربوط هاینامهآیین تصویب کارگروه رئیسـ 

 1390-1392 اقتصادی ویژه مناطق و صنعتی جاریت آزاد یمنطقه هایسازمان هماهنگی شورای رئیسـ 

 1387-1392     دولتی بانکهای عمومی مجمع رئیسـ 

 1387-1392     حسابرسی سازمان مجمع رئیسـ 

 1387-1392    مرکزی بیمه عمومی مجمع رئیسـ 

 1387-1392   ایران بیمه سهامی شرکت مجمع رئیسـ 

 1387-1392   یرانا خارجی گذاریسرمایه شرکت مجمع رئیسـ 

 1387 مرداد تا اردیبهشت                  اجتماعی تأمین و رفاه وزیر معاونـ 

 1381-1387               بازرگانی وزارت اقتصادی مطالعات دفتر کل مدیرـ 

 1377-1381  نیرو وزارت عمومی روابط و المللبین امور مدیرکلـ 

  1374-1377  کشور یبودجه و برنامه ( سازمانرئیسه هیئت )عضو عمومی وابطر و المللبین و ریاست حوزه مدیرکلـ 
 و اجتماعی ی اقتصادی،توسعه چهارم یبرنامه قانون از موادی اصالح قانون به مربوط هاینامهآیین تصویب کارگروه ـ رئیس

 اساسی قانون 44 اصل کلی سیاستهای اجرای و ایران اسالمی جمهوری فرهنگی

 ایرانیان عالی شورای اقتصادی کارگروه ـ رئیس

 1373ـ1374های مجلس شورای اسالمی، های اقتصادی مرکز پژوهشمدیر دفتر بررسیـ 

 المللیبین هایلیتمسئو. 2-3
 2013-2008                (WBGجهانی) گروه بانک در ایران اسالمی جمهوری (Governorنماینده)ـ 

 2013-2008 (IDBاسالمی ) توسعه بانک گروه در ایران یاسالم جمهوری (Governorنماینده)ـ 

 2008-2013                     اوپک صندوق در ایران اسالمی جمهوری (Governorنماینده) ـ

 1388-1389                         اوپک صندوق یمالیه و اقتصاد وزرای شورای رئیسـ 

 2008            (ECOاقتصادی) همکاری شورهایک مالیه و اقتصاد وزرای شورای سومین رئیسـ 

 1390-1392                                              چین و ایران مشترک کمیسیون ایرانی رئیسـ 

 1387-1392                                هند و ایران مشترک کمیسیون ایرانی رئیسـ 

 1387-1392                             بوسنی و ایران مشترک کمیسیون ایرانی رئیسـ 

، جاییکا و کوییکا در جمهوری اسالمی ایران و امور (UNDP)های دفتر عمران سازمان ملل متحد کننده ملی پروژههماهنگـ 

  1377ـ1375 ، سازمان برنامه و بودجه کشور،(ECO)اکو 

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

 المللیسخنرانی در مجامع بین. 4

  2008  المللی پول ی گروه بانک جهانی و صندوق بینمجمع ساالنهـ 

 2009  المللی پولق بینی گروه بانک جهانی و صندومجمع ساالنهـ 

 2010  المللی پولی گروه بانک جهانی و صندوق بینمجمع ساالنهـ 
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 2011  المللی پولی گروه بانک جهانی و صندوق بینمجمع ساالنهـ 

 2012  المللی پولی گروه بانک جهانی و صندوق بینساالنهمجمع ـ 

 2008    ی گروه بانک توسعه اسالمیمجمع ساالنهـ 

 2009    توسعه اسالمی ی گروه بانکمجمع ساالنهـ 

 2010    ی گروه بانک توسعه اسالمیمجمع ساالنهـ 

 2011    ی گروه بانک توسعه اسالمیمجمع ساالنهـ 

 2012    ی گروه بانک توسعه اسالمیمجمع ساالنهـ 

 2012               اجالس سازمان ملل متحد در خصوص بحران مالی جهانی ـ 

 اجالس ساالنه صندوق اوپکـ 

 نیویورک ( ـ Ecosocاجتماعی سازمان ملل متحد ) ی ـکمیسیون اقتصادـ 

 استانبولـ  (Comsecکمیسیون اقتصادی سازمان کنفرانس اسالمی)ـ 

 گذاری در چینایش سرمایههمـ 

 اکوـ اجالس وزرای اقتصادی ـ 

  مالزیـ همایش اقتصاد اسالمی ـ 

 میانه و شمال آفریقا(منا )خاوروزرای اقتصاد و مالیه کشورهای منطقه ـ 

 بین المللی هایرسانهمصاحبه با . 5
 و ...  سی ان انز، رویترت، پسواشنگتنز، نیویورک تایم، وال استریت ژورنال -

 ها، انجمن ها، نشریه ها و همایش هاها،کمیسیونهای جانبی و عضویت در کارگروهلیتعاف. 6

 تا کنون 1399ـ رئیس هیأت مدیره انجمن علمی اقتصاد دفاع ایران 

 تا کنون 1398انجمن اقتصاد دفاع، عضو هیئت موسس ـ 

 تا کنون 1395ـ مدیر مسئول مجله علمی تخصصی اقتصاد دفاع، 

و  عالی دفاع ملیدوین سند اجرایی ارتقای نقش نیروهای مسلح در تولید و اشتغال، دانشگاه  و پژوهشگاه رئیس کمیته تـ 

 1397، تحقیقات راهبردی

 1397فاع ملی و تحقیقات راهبردی، دبیر دومین همایش ملی اقتصاد دفاع، دانشگاه  و پژوهشگاه عالی دـ 

 تا کنون 1396د دفاع، لنامه اقتصامدیر مسئول و عضو هیئت تحریریه فصـ 

رئیس کمیته تدوین سند اجرایی افزایش بهره وری منابع مالی و دارایی های ثابت در نیروهای مسلح، دانشگاه  و پژوهشگاه ـ 

 1396عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، 

 1396دی، فاع ملی و تحقیقات راهبردبیر اولین همایش ملی اقتصاد دفاع، دانشگاه  و پژوهشگاه عالی دـ 

 1395ملی و تحقیقات راهبردی، دبیر همایش ملی بهره وری در بخش دفاع، دانشگاه  و پژوهشگاه عالی دفاع ـ 

 1392ـ1389عضو هیأت امنای دانشگاه عالمه طباطبائی ـ 

 1392ـ1389عضو هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی مازندران ـ 

 1387ـ1392ای مشمول واگذاری هرییس مجمع و نماینده صاحب سهم دولت در شرکتـ 

 1387ـ1392های ملی نفت، گاز ، توانیر ، پتروشیمی های دولتی از جمله شرکتعضو مجامع شرکتـ 

 آوری و فروش اموال تملیکی.رئیس مجامع شرکتهای چاپخانه دولتی ایران ، سازمان جمعـ 

 رئیس شورای راهبری طرح جامع مالیاتیـ 

 1388و توسعه، دانشگاه پیام نور، قتصادعضو هیات تحریریه مجله اـ 
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گیری پیرامون حل معضالت آموزش و پرورش، اعتالی منزلت و توسعه معیشت فرهنگیان و پشتیبانی از عضوکارگروه تصمیمـ 

 آموزانشکوفایی استعدادهای دانش

 کشورکل 1387( ماده واحده قانون بودجه سال 13کارگروه موضوع بند ) عضوـ 

 1382قانون تجارت الکترونیکی مصوب  79ه ماده عضو کارگروـ 

نامه اجرایی آیین 38که مشمول بندهای ماده کاالهایی جمهور در مورد تشخیص و موافقت با وارداتعضو نمایندگی ویژه رئیسـ 

 باشندقانون مقررات صادرات و واردات نمی

 )ترانزیت( کشور کاال از بورعضو کارگروه ساماندهی، هماهنگی و توسعه و تشویق امر خدمات عـ 

 عضو کارگروه مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات و امنیت آن )فاوا(ـ 

 عضو ستاد مشارکت در بازسازی افغانستانـ 

 عضو ستاد عالی همکاریهای مشترک جمهوری اسالمی ایران و جمهوری عراقـ 

 کرمانعضو ستاد راهبری و هماهنگی توسعه استانـ 

 یریت خشکسالیعضو ستاد مدـ 

 گیری در مورد نحوه اجرای اختیارات هیأت وزیران در امور نفتعضو کارگروه تصمیمـ 

 قانون اساسی 49نامه رسیدگی به دارایی مقامات و مدیران و مشمولین اصل آیین 2عضو هیأت موضوع ماده ـ 

 ت وزیرانهیأ 12/4/1381هـ مورخ 26742/ت16503عضو کارگروه موضوع تصویب نامه شماره ـ 

 مجمع عمومی صندوق توسعه صنایع دریایی ـ عضو

 عضو کارگروه هماهنگی و تسریع در فرآیند الحاق به سازمان تجارت جهانیـ 

عضو کارگروه بررسی مسائل و اتخاذ تدابیر اجرایی الزم در خصوص سامانه هوشمند امالک و مستغالت کشور و نظارت بر ـ 

 اجرای آن.

 بازارعضو کارگروه کنترل ـ 

های رسمی استان کارگروهی برای ساماندهی و توسعه امور بازرگانی، صادرات و واردات و فعال سازی بازارچهعضو تشکیلـ 

 سیستان و بلوچستان

 عضو کارگروه بررسی و اتخاذ تدابیر الزم برای توسعه صنعت هواپیماییـ 

 عضو کارگروه توسعه بخش کشاورزیـ 

 ت معدنی صنععضو کارگروه توسعهـ 

 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه با موضوع اشتغال 80نامه اجرایی بندهای )الف( تا )هـ( ماده آیین 4عضو کارگروه ماده ـ 

های بازنشستگی بگیران و مشترکان صندوقعضو کارگروه موضوع افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه تمام بازنشستگان و وظیفهـ 

 20/11/1388ک مورخ 42196/ت229938و  7/3/1387هـ مورخ 39916/ت35095وبات و نیروهای مسلح موضوع مص

 گردشگریعضو کارگروه توسعهـ 

 1381ـ1384ریزی توسعه صادرات ، وزارت بازرگانی،نایب رییس کمیته برنامهـ 

 1383پذیری ، ستاد برنامه چهارم توسعه،عضو کمیته رقابتـ 

 صصی شورای بورس، کمیسیون تخـ نماینده وزارت بازرگانی

   نماینده وزارت بازرگانی ، کمیسیون فرعی شورای پول و اعتبارـ 

 .1377ـ1381، وزارت نیرو،ـ دبیر کمیسیون مشترک ایران و قطر

 .1374-1377الملل سازمان برنامه و بودجه،عضو شورای نویسندگان بولتن بینـ 

 1374ـ1375ازمان تعاون روستایی، ، سفصلنامه تعاون روستایی و کشاورزیعضو هیات تحریریه ـ 

 1375ـ1376، سازمان برنامه و بودجه کشور، ورای دبیران مجله برنامه و بودجهعضو شـ 

 1375 ـ 1381، سازمان برنامه و بودجه کشور کشورهای کره جنوبی، مالزی و ... دبیر کمیسیونهای مشترک همکاری ایران باـ 

 ق بهادارریریه فصلنامه بورس اوراعضو هیئت تحـ 



  عضو شورای نویسندگان فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین ، وزارت بازرگانی.ـ 

 1382ـ1385، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، ـ عضو شورای عالی پژوهشی

  1381ـ1384، وزارت بازرگانی،ریزی پژوهشیب رییس کمیته برنامهناـ 

 1381ـ1384، وزارت بازرگانی،حه قانون تجارتارشناسی تدوین الیعضو شورای راهبری و کمیته کـ 

 1382ـ1383تورم ، وزارت بازرگانی، عضو کمیته تدوین چارچوب سیاستی مهار ـ 

 1382ـ1384عضو شورای راهبری و کمیته تدوین الیحه قانون رقابت ، وزارت بازرگانی، ـ 

  1383 وزارت بازرگانی،عضو کمیته کارشناسی و تدوین طرح ساماندهی بازار گندم، آرد و نان ، ـ 

 ، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانیهیات تحریریه پژوهشنامه بازرگانیعضو ـ 

 1371ـ1373 های بازرگانی،پژوهشگر مؤسسه مطالعات و پژوهشـ 

 پژوهشی علمی سوابق. 7

 تدریس. 7-1

یشرفته مسائل پ، توسعه اقتصادی، مؤلفه های اقتصادی محیط ملی و بین المللپول )نظریه و سیاست پولی(،  اقتصاد: دکتری

 موضوعات انتخابی در علم اقتصاد، در توسعه اقتصادی

شرفته در تجارت احث پیمب، پول و بانکداری الکترونیکی، اقتصاد کالن، اقتصاد کالن پیشرفته، اقتصاد توسعه :کارشناسی ارشد

 نهادهای مالی و پشتیبان تجارت الکترونیکیالکترونیکی، 

 اقتصاد خردل، ارز و بانکداری، مالیه عمومی، پو: کارشناسی

 کتاب ترجمه و تألیف. 7-2

عالی دفاع ملی و تحقیقات  پژوهشگاه و دانشگاه انتشارات: تهران -کتاب مجموعه مقاالت دومین همایش ملی اقتصاد دفاع .1

 .1399بهمن  -راهبردی

لی دفاع ملی و تحقیقات نشگاه و پژوهشگاه عاتهران: انتشارات دا -کتاب مجموعه مقاالت اولین همایش ملی اقتصاد دفاع .2

 .1399همن ب -راهبردی

تهران: انتشارات دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و  -کتاب گفتگو با صاحبنظران؛ اولین همایش ملی اقتصاد دفاع .3

 .1399بهمن  -تحقیقات راهبردی

 و ملی دفاع عالی پژوهشگاه و دانشگاه تشاراتان: تهران -کتاب مجموعه سخنرانی های همایش های تخصصی اقتصاد دفاع .4

 .1399من به -راهبردی تحقیقات

 حقیقاتت و ملی دفاع عالی پژوهشگاه و دانشگاه انتشارات: تهران -کتاب گفتگو با صاحبنظران؛ اولین همایش اقتصاد دفاع .5

 .1399 بهمن -راهبردی

تهران: انتشارات دانشگاه و پژوهشگاه  -لی بخش دفاعکتاب گفتگو با صاحب نظران با تاکید بر جنگ مالی و تامین ما  .6

 .1397بهمن  -عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

 تحقیقات و ملی دفاع عالی پژوهشگاه و دانشگاه انتشارات: تهران -اشتغال و تولید در مسلح نیروهای نقش کتاب  .7

 .1397 بهمن -راهبردی

تهران: انتشارات دانشگاه و پژوهشگاه عالی  -ها و نشست های علمیکتاب اولین همایش ملی اقتصاد دفاع: سخنرانی   .8

 .1397بهمن  -دفاع ملی و تحقیقات راهبردی



تهران: انتشارات دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات  -کتاب اولین همایش ملی اقتصاد دفاع: چکیده مقاالت .9

 .1397بهمن  -راهبردی

تهران: انتشارات دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و  -فاع: همایش های تخصصیکتاب اولین همایش ملی اقتصاد د  .10

 .1397بهمن  -تحقیقات راهبردی

 و هایدولت اقتصاد وزیر حسینی، الدینسیدشمس دکتر با مصاحبه ،(اقتصادی جنگ) ایران اقتصاد هایمحرمانه کتاب .11

 .1395 علم، نور انتشارات: تهران -مهرپور میثم و مهدی کوشش به دهم،

ه تهران: انتشارات مؤسس -طبیقی تجربه کشورهای منتخب و ایرانت مطالعه و مفاهیم مبانی، توسعه، ریزی¬برنامه کتاب  .12

 .1392 – بازرگانی های¬مطالعات و پژوهش

: انتهر -(اساسی قانون 44 اصل کلی سیاستهای بر تأکید با) عمل تا نظریه از اقتصاد، در دولت جایگاه و نقش کتاب  .13

 .1392پاییز  -دارایی و اقتصادی امور وزارت اقتصادی امور معاونت انتشارات

 .1392 -اجتماعی امور و کار و تعاون وزارت انتشارات: تهران - ایران در ها¬¬تعاونی مالی تأمین راهبردهای کتاب .14

 مورا وزارت اموراقصادی معاونت اتانتشار: تهران -ها¬یارانه کردن هدفمند بر تأکید با اقتصادی تحوالت طرح مبانی کتاب .15

 .1391 پاییز -دارایی و اقتصادی

 .1385 مرداد -بازرگانی نشر و چاپ: تهران -( سرگروه -کارگروهی)حمایتی های¬سیاست بر تأکید با شکر بازار کتاب .16

 شهریور - گانیبازر نشر و چاپ: تهران -( سرگروه کارگروهی)کشورها تجربه و نظری مبانی رقابت، قانون الیحه کتاب  .17

1384. 

 .1384مرداد  -تهران: چاپ و نشر بازرگانی -سرگروه( -صاد ایران )کارگروهیاقت در آن مهار های¬راه و دالیل تورم، کتاب .18

 لیم کمیته از نشر: تهران – یوهانسون رابرت نوشته «موضوع ادبیات بررسی -آبیاری آب گذاری¬قیمت»ترجمه کتاب   .19

 .1381 -ایران زهکشی و آبیاری

 .1377 آذر -کاووش انتشارات: تهران - گوید می سخن آمار کتاب  .20

 زمستان بودجه و برنامه سازمان انتشارات: تهران -( سرگروه-کارگروهی) مقدس تالش سال هشت آباد، ایران کتاب  .21

1377. 

 .1997ی م -تهران: انتشارات سازمان برنامه و بودجه -سرگروه(  -)کارگروهی The Flourishin Iran کتاب  .22

 انتشارات: تهران –یی در جمهوری اسالمی ایران جلد دوم فقرزدا و فقر مسئله بررسی گردهمایی مقاالت مجموعه کتاب  .23

 .1376 تیر - بودجه و برنامه سازمان

 انتشارات: تهران - اول جلد ایران اسالمی جمهوری در فقرزدایی و فقر مسئله بررسی گردهمایی مقاالت مجموعه کتاب  .24

 .1375 تیر - بودجه و برنامه انسازم

 مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد و رساله نامهپایان مشاوره و راهنمایی. 7-3
 دکتریمقطع . 7-3-1

فاع لی دراهنمای رساله: طراحی و تحلیل سناریوهای اقتصاد تعاونی های کشور، امیر میمنت آبادی، دانشگاه و پژوهشگاه عا .1

 .1400ملی و تحقیقات راهبردی، 

مشاور رساله: تاثیر استقالل بانک مرکزی بر تورم در کشورهای منتخب صادرکننده نفت، روح اله شیرمرد، دانشگاه آزاد  .2

 .1400ات، اسالمی واحد علوم و تحقیق
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مشاور رساله: آزادسازی تجارت، توسعه مالی و رشد اقتصادی، مطالعه موردی بر روی کشورهای منتخب جهان، مونا بهشتی،  .3

 .1399دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات، 

راهنمای رساله: اثر گسترش پول های مجازی )بیت کوین( بر حق الضرب، بهناز ورشوساز، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم  .4

 .1399و تحقیقات، 

 ت پولی در ایران: با استفاده از رویکرد الگوی تعدل عمومی پویایی تصادفیمشاور رساله: بررسی آثار توزیعی سیاس .5

(DSGE) ،1398، نسرین قبادی، دانشگاه مازندران. 

لی گاه عالی دفاع مراهنمای رساله: ارائه الگوی توسعه صادرات تسلیحات در اقتصاد مقاومتی، آرمان آذرلی، دانشگاه و پژوهش .6

 .1398و تحقیقات راهبردی، 

راهنمای رساله: استخراج الگوی موفقیت صنعت دفاعی در شرایط تحریم و کاربرد آن در اقتصاد مقاومتی، مطالعات گروهی،  .7

 .1398دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، 

راهنمای رساله: اثر پرداخت های الکترونیکی بر عرضه و تقاضای پول در کشور های منتخب و درس هایی برای سیاست  .8

 .1396پولی )با تاکید بر ایران(، یاور دشت بانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران، 

راهنمای رساله : ارزیابی شیوه های تامین مالی از طریق مشارکت عمومی، خصوصی و توسعه، حسن نوعی اقدم، دانشگاه  .9

 .1397آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران، 

 .1394ی ایران در قبال رویه های ضد رقابتی، زهرا احمدی، دانشگاه تهران، مشاور رساله: سیاست جنائی واکنش .10

 مقطع کارشناسی ارشد. 7-3-2

وکار در ایران، مژده رزم یار، راهنمایی پایان نامه: اثر فناوری زنجیره ی بلوکی بر بهبود مؤلفه های شاخص فضای کسب  .1

 .1400دانشگاه عالمه طباطبائی، 

راهنمای پایان نامه: اثر ورود قراردادهای هوشمند بر عملکرد اقتصادی صنعت بیمه ایران، شهرزاد باورساد، دانشگاه عالمه  .2

 .1399طباطبائی، 

راهنمای پایان نامه: اثر بکارگیری قراردادهای هوشمند بر کاهش اطالعات نامتقارن در اعصای تسهیالت بانکی، محمد  .3

 .1399فاطمی، دانشگاه عالمه طباطبائی، 

راهنمای پایان نامه: بررسی عوامل مؤثر بر رواج بیت کوین به عنوان یک پول جهانی، فاطمه پرهیزکار، دانشگاه آزاد اسالمی  .4

 .1399واحد علوم و تحقیقات، 

 .1399راهنمای پایان نامه: اثر رواج پول های مجازی بر پولشویی، هیمن نصیری، دانشگاه عالمه طباطبائی،  .5

داری الکترونیکی بر سهم سپرده های بانکی استان های ایران، بهنام نوروزی، دانشگاه عالمه راهنمای پایان نامه: تأثیر بانک .6

 .1399طباطبائی، 

ارز در اقتصاد ایران، فواد هاشمی، دانشگاه آزاد راهنمایی پایان نامه: بررسی رابطه کوتاه مدت و بلند مدت بین تورم و نرخ  .7

 .1399اسالمی واحد علوم و تحقیقات، 

رز، ایران، حسین کشاوراهنمای پایان نامه: تاثیر تجارت الکترونیکی بر رقابتمندی جهانی کشورهای حوزه سند چشم انداز  .8

 .1398دانشگاه عالمه طباطبائی، 

راهنمای پایان نامه: بررسی عوامل موثر بر تقاضای کانال های بانکداری الکترونیکی، لیال مختاری، دانشگاه عالمه طباطبائی،  .9

1398. 

http://shamseddin-hosseini.ir/
http://shamseddin-hosseini.ir/
http://shamseddin-hosseini.ir/media/attachments/1399/11/23/varshosaz-defa.pdf
http://shamseddin-hosseini.ir/media/attachments/1399/11/23/varshosaz-defa.pdf
http://shamseddin-hosseini.ir/
http://shamseddin-hosseini.ir/
http://shamseddin-hosseini.ir/
http://shamseddin-hosseini.ir/
http://shamseddin-hosseini.ir/
http://shamseddin-hosseini.ir/
http://shamseddin-hosseini.ir/
http://shamseddin-hosseini.ir/
http://shamseddin-hosseini.ir/
http://shamseddin-hosseini.ir/
http://shamseddin-hosseini.ir/
http://shamseddin-hosseini.ir/media/attachments/1400/03/30/ramzyar.pdf
http://shamseddin-hosseini.ir/media/attachments/1400/03/30/ramzyar.pdf
http://shamseddin-hosseini.ir/
http://shamseddin-hosseini.ir/
http://shamseddin-hosseini.ir/media/attachments/1399/12/05/mohammad-fatemi-presentation-thesis.pdf
http://shamseddin-hosseini.ir/media/attachments/1399/12/05/mohammad-fatemi-presentation-thesis.pdf
http://shamseddin-hosseini.ir/media/attachments/1399/11/25/presentation1.pdf
http://shamseddin-hosseini.ir/media/attachments/1399/11/25/presentation1.pdf
http://shamseddin-hosseini.ir/media/attachments/1399/11/23/nasiri.pdf
http://shamseddin-hosseini.ir/media/attachments/1399/11/23/norouzi.pdf
http://shamseddin-hosseini.ir/media/attachments/1399/11/23/norouzi.pdf
http://shamseddin-hosseini.ir/media/attachments/1399/11/23/hashemi.pdf
http://shamseddin-hosseini.ir/media/attachments/1399/11/23/hashemi.pdf
http://shamseddin-hosseini.ir/media/attachments/1399/11/23/norouzi.pdf
http://shamseddin-hosseini.ir/media/attachments/1399/11/23/norouzi.pdf
http://shamseddin-hosseini.ir/
http://shamseddin-hosseini.ir/


راهنمای پایان نامه: اثر بانکداری اجتماعی بر رقابت در صنعت بانکداری ایران، حمزه پالیک، دانشگاه عالمه طباطبائی،  .10

1398. 

دانشگاه عالمه طباطبائی،  راهنمای پایان نامه: اثر بانکداری الکترونیکی بر درآمدهای مشاع بانکی، سیده مریم موسوی، .11

1397. 

راهنمای پایان نامه: معرفی شاخص های ترکیبی پیشرفت بانکداتری الکترونیکی با استفاده از رویکرد بانک جهانی و اندازه  .12

 .1397گیری آن برای بانک کشاوری، اسماعیل حافظی، دانشگاه عالمه طباطبائی، 

در شرکت های بیمه بر رضایت مشتری با استقاده از مدل سروکوال، بنت الهدی  ICT مشاور پایان نامه: ارزیابی اثر کاربرد .13

 .1397مجاهدی، دانشگاه عالمه طباطبائی، 

 .1398ن نامه: اثر فناوری های مالی بر بهبود محیط کسب و کار، امیرحسین رفعتی، دانشگاه عالمه طباطبائی، مشاور پایا .14

د حمشاور پایان نامه: تاثیر کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی بر تجهیز منابع مالی )پولی( )مطالعه موردی بانک ملت(، وا .15

 .1397خزائی، دانشگاه عالمه طباطبائی،

راهنمای پایان نامه: تاثیر تجارت الکترونیکی بر مالیات بر درآمد ) مطالعه موردی ایران و کشورهای منتخب(، محبوبه  .16

 .1396دلبری، دانشگاه عالمه طباطبائی، 

راهنمای پایان نامه: مطالعه اثرات ترویج پول های مجازی، به خصوص بیت کوین، بر توان نظارت بانک مرکزی، شبنم  .17

 .1396السادات کیوانیان، دانشگاه عالمه طباطبائی، 

های الکترونیکی بر تقاضای پول در ایران، حمیدرضا حاجی علی، دانشگاه عالمه  راهنمای پایان نامه: بررسی اثر پرداخت .18

 .1396طباطبائی، 

راهنمای پایان نامه: بررسی اثر بانکداری الکترونیکی بر درجه ی تمرکز صنعت بانکداری ایران، نسیم درگذنی، دانشگاه عالمه  .19

 .1395ی، طباطبائ

راهنمای پایان نامه: بررسی مزیت نسبی غالت در استان کرمانشاه با استفاده از ماتریس تحلیل سیاستی، محمدرضا نیک  .20

 .1395پیام، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران، 

راهنمای پایان نامه: بررسی تاثیر بانکداری الکترونیکی بر بازده حقوق صاحبان سهام بانک های منتخب با روش داده های  .21

 .1395تابلویی، حمید فرامرزی عباد، دانشگاه عالمه طباطبائی، 

، علی دارایی، 1393-1378یی بانک تجارت بانک رفاه کارگران و پست بانک طی سال های راهنمای پایان نامه: ارزیابی کارا .22

 .1395دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران، 

یان لیل مرزی تصادفی، زهرا فتحراهنمای پایان نامه: بررسی اثر بانکداری الکترونیکی بر کارایی بانک صادرات به روش تح .23

 .1395نسب، دانشگاه عالمه طباطبائی، 

راهنمای پایان نامه: برآورد تاثیر تحریم ها بر تورم و نقدینگی اقتصاد ایران، سید محمد سادات اخوی، دانشگاه آزاد اسالمی  .24

 .1395واحد علوم تحقیقات تهران، 

راهنمای پایان نامه: بررسی اثر بانکداری الکترونیکی بر کارایی بانک صادرات با روش تحلیل پوششی داده ها، پیمان محمدی،  .25

 .1394دانشگاه عالمه طباطبائی، 

: اثر سواری مجانی بر گسترش نشر الکترونیکی در ایران، الناز جاللیان طرقی، دانشگاه عالمه طباطبائی، راهنمای پایان نامه .26

1389. 
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اه شگراهنمای پایان نامه: اندازه گیری کارایی پست بانک های استان های ایران و عوامل مؤثر بر آن، محمد عین علیان، دان .27

 .1387آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران، 

ت سیمان، سمیه دودانگه، دانشگاه آزاد واحد علوم و صنع در اجتماعی های¬راهنمای پایان نامه: بررسی ساختار و هزینه .28

 .1388تحقیقات تهران، 

راهنمای پایان نامه: برآورد کارایی بانک های ایران و عوامل موثر بر آن، امیررضا سوری، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات  .29

 .1385تهران، 

جهانی، مریم محمدی، دانشگاه آزاد واحد راهنمای پایان نامه: سنجش مزیت نسبی و رقابتی صنعت چرم ایران در بازارهای  .30

 .1385علوم و تحقیقات تهران، 

 مقاالت ترجمه و تألیف. 7-4

 علمی پژوهشی. 7-4-1

 .1382، پاییز 16، شماره 5برآورد تقاضای آب خانگی )مطالعه موردی شهر تهران(، پژوهشهای اقتصادی ایران، دوره  .1

 .1385، پاییز 28، شماره 8مزیت رقابتی و اندازه گیری آن، مطالعه موردی متانول ایران، پژوهشهای اقتصادی ایران، دوره  .2

 .1386، تابستان 25، شماره 7و عوامل مؤثر بر آن، پژوهشنامه ی اقتصادی، دوره  برآورد کارایی بانکهای ایران .3

 .1386، پاییز 43، شماره 11سنجش مزیت نسبی و رقابتی صنعت چرم ایران در بازارهای جهانی، پژوهشنامه بازرگانی، دوره  .4

قانون اساسی، پژوهش ها و سیاست  44تعامل دولت و بازار و رویکرد تنظیم در اقتصاد ایران؛ تأملی در سیاستهای کلی اصل  .5

 .1386، پاییز 43، شماره 15های اقتصادی، دوره 

، تابستان 33، شماره 9اندازه گیری کارایی پست بانک های استان های ایران و عوامل مؤثر بر آن، پژوهشنامه اقتصادی، دوره  .6

1388. 

ه های نوین تأمین مالی تعاونیها در ایران، تعاون و کشاورزی، قانون اساسی؛ راهبرد اجرای شیو 44سیاستهای کلی اصل  .7

 .1388، زمستان 212، شماره 20دوره 

 .1389، بهار 1، شماره 1بررسی ساختار و هزینه های اجتماعی در صنعت سیمان، اقتصاد کاربردی، دوره  .8

 .1389بهار ، 1شماره 21تعاون و کشاورزی، دوره  ها،های تقویت آنها و شیوهوضعیت تأمین مالی تعاونی .9

 .1390، زمستان 10، شماره 3ارزیابی ساختار و عملکرد بازار خودرو سواری در ایران، مدلسازی اقتصادی، دوره  .10

بهار ، 44شماره  12بررسی مدل ها و استراتژی های نوین تامین مالی شرکت تعاونی در ایران، پژوهشنامه اقتصادی، دوره  .11

1391. 

، پژوهشها و سیاستهای 1392تا  1380توزیع درآمد در ایران با استفاده از شاخص های جینی و اتکینسون؛ طی سالهای  .12

 .1394، تابستان 74، شماره 23اقتصادی، دوره 

، شماره 10های منتخب بورس، اقتصاد مالی، دوره بررسی تأثیر بانکداری الکترونیکی بر بازده حقوق صاحبان سهام بانک .13

 .1395، تابستان 35

شکی ضد زره و شناسایی دالیل پایین بودن جایگاه صنایع دفاعی ایران در ارزیابی ساختار بازار جهانی سامانه های مو .14

 .1396، تابستان2شماره  1صادرات این محصوالت، مطالعات مدیریت راهبردی دفاعی، دوره 

 .1396، تابستان 21، شماره 7، اقتصاد کاربردی، دوره ارزیابی تاثیر تحریم های اقتصادی بر تورم اقتصاد ایران .15
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 .1396، تابستان 3شماره 

گذاران پولی و مالی هایی برای سیاستهای نفت و طال، درسهای پولی فدرال رزرو با ارزش دالر، قیمترابطه میان سیاست .17

 .1396، زمستان 23، شماره 6در ایران، راهبرد اقتصادی، دوره 

نقد مطالعات رشد و تحلیل تکانه پذیری رشد اقتصادی ایران در چارچوب اقتصاد مقاومتی، پژوهشنامه انتقادی متون و  .18

 .1396، زمستان9، شماره 17برنامه های علوم انسانی ، دوره 

زیت نسبی و سیاست های حمایتی از محصول ذرت استان کرمانشاه با استفاده از ماتریس تحلیل سیاستی، اقتصاد بررسی م .19

 .1397بهار ، 24، شماره 8کاربردی، دوره 

، اقتصاد مالی، دوره 1393-1380های منتخب دوره تحلیلی بر چگونگی تحوالت توزیع درآمد در ایران مبتنی بر شاخص  .20

 . 1397تابستان ، 43، شماره 12

ارزیابی اثر سیاست های تعرفه ای بر حجم قاچاق در ایران و ارائه راهکارهای مقابله با آن در راستای اقتصاد مقاومتی،  .21

 .1397، زمستان 8، شماره 2راهبردی دفاع ملی، دوره مطالعات مدیریت 

بررسی عوامل موثر بر توسعه صادرات محصوالت دانش بنیان )با فناوری باال( در کشورهای منتخب، مطالعات بین رشته ای  .22

 .1397، زمستان 33، شماره 8دانش راهبردی، دوره 

، 13اثر پرداخت های الکترونیکی بر سهم اسکناس و مسکوک از پول در ایران و کشورهای منتخب، علوم اقتصادی، دوره  .23

 .1398، بهار  47شماره 

، بهار 9، شماره 3یه اقتصاد صنعتی در شناخت بازار تسلیحات، مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی، دوره کاربرد نظر .24

1398. 

ی، یت ملارائه مدل مفهومی فرصت ها و تهدیدات بکارگیری و توسعه فناوری زنجیره بلوکی در جمهوری اسالمی ایران، امن .25

 .1398، تابستان 36، شماره 10دوره 

 .1398، زمستان 48، شماره 13خصوصی و توسعه، مدلسازی اقتصادی، دوره  -تامین مالی از طریق مشارکت عمومی .26

غیر خطی، مدلسازی  ARDL بررسی اثرات نامتقارن شوک های پولی بر تولید و اشتغال صنعت خودرو: رویکرد .27

 .1398، پاییز 4، شماره 4اقتصادسنجی، دوره 

، پاییز 11، شماره 3ارائه الگوی راهبردی تولید ملی با رویکرد اقتصاد مقاومتی، مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی، دوره  .28

1398. 

، 9ها و راهبردهای کلیدی، امنیت ملی، دوره ها، مؤلفهاقتصادی جمهوری اسالمی ایران بایستهطراحی مدل دیپلماسی  .29

 .1398، زمستان 34شماره 

30. Efficiency and Information Asymmetry in the Iranian Banking System, money & economy, 

Volume 14, Issue 3, Summer 2019. 

31. The effect of electronic banking on deposit attraction and market concentration in Iran's 

banking industry, Iranian Economic Review, Volume 24, Issue 2, Spring 2020. 

32. The effect of financial development on foreign direct investment, Iranian Economic 

Review, Volume 24, Issue 4, Autumn 2020. 

، 9بنیاد، تعاون و کشاورزی، دوره های ایران در دهة آینده با روش دادهامل مؤثر بر نظام اقتصاد تعاونیترین عوتبیین مهم .33

 .1399، تابستان 34شماره 
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مهوری اسالمی ایران، فصلنامه کارگیری و توسعه فناوری زنجیره بلوکی در جها و تهدیدات بهارائه مدل مفهومی فرصت .34

 .1399، تابستان 36، شماره 10امنیت ملی، دوره 

، شماره 14، اقتصاد مالی، دوره اییخصوصی در تحقّق اهداف توسعه_اثر بخشی تامین مالی از طریق مشارکت عمومی  .35

 .1399، پاییز 52

، 15، شماره 4ها با رویکرد ترکیبی، مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی، دوره سازی عوامل مؤثر بر اقتصاد تعاونیمدل .36

 .1399پاییز 

، پژوهش ها و سیاست های CIA کوین( بر تقاضای پول رسمی ایران در قالب مدل های مجازی )بیتگسترش پول اثر .37

 .1399، زمستان 96، شماره 28اقتصادی، دوره 

، زمستان 4، شماره 51های کشور، تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره سناریوهای دهه آینده نظام اقتصاد تعاونی .38

1399. 

های کلی اقتصادمقاومتی، مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی، دوره سیاستان کردن اقتصاد درچهارچوب بنیالزامات دانش .39

 .1399، زمستان 16، شماره 4

، فصلنامه پژوهش ها و سیاست CIA در قالب مدل کوین( بر تقاضای پول رسمی ایران های مجازی )بیتاثر گسترش پول .40

 .1399، زمستان 96، شماره 28های اقتصادی، دوره 

های و ارائه راهکارها ی جهت پیاده سازی مالیات OECD بررسی تاثیر مالیات محلی برتوزیع درآمد درکشورهای منتخب .41

 .1399، زمستان 53، شماره 14دراقتصاد ایران، فصلنامه اقتصاد مالی، دوره  محلی

 ARDL های پولی بر تولید و اشتغال صنعت فلزات اساسی در ایران: رهیافتمدت شوکمدت و بلندتحلیل اثرات کوتاه .42

 .1400، تابستان 43، شماره 11رشد و توسعه اقتصادی، دوره غیرخطی، پژوهش های 

43. E-Banking Progress Index (E-BPI), Journal of Money and Economy, Volume 16, Issue 4, 

Fall 2021. 
44. Attracting Potential Customers in E-Commerce Environments: A Comparative Study of 

Metaheuristic Algorithms, Processes, Volume 10, Issue 2, Winter 2022. 

 علمی ترویجی. 7-4-2

های مالی و اقتصادی )معاونت اموراقتصادی وزارت امور اقتصادی و اقتصاد ایران همراه با تحریم، فصلنامه سیاست .1

 .1392، سال 2، شماره 1دارایی(، دوره 

 .1387های بازرگانی، تابستان های اجرای مؤثر آن، ماهنامه بررسیشرطقانون رقابت و پیش .2

، 20های بازرگانی، شماره آزادسازی حساب سرمایه و اصالحات مورد نیاز نظام بانکی در اقتصاد ایران، ماهنامه بررسی .3

 .1385آذر و دی 

ها و گذاری آب در یک مدل تعادل عمومی کاربردی، فصلنامه پژوهشای قیمتی تحلیل مقایسهی مقالهترجمه .4

 .1382، زمستان 28های اقتصادی، شماره سیاست

له ، مج«های سرمایه بر استدالل دفاع از اقتصاد آزادی مجدد نظریه مزیت نسبی: تأثیر جریانی ارزیابی مقالهترجمه .5

 .1376برنامه و بودجه، تیر 

 تخصصی -1376ی نقش تعاون در فرایند تعدیل ساختاری، ماهنامه تعاون، شهریور ی مقالهترجمه .6

های بازرگانی، مجتمع مس سرچشمه کرمان و بررسی تأثیر آن بر صادرات و  واردات محصوالت مسی، ماهنامه بررسی .7

 .1373، تیر 86شماره 

 .1372 ، آذر79های بازرگانی، شماره پک، ماهنامه بررسیبررسی عضویت ایران در اتحادیه سی بازار جهانی مس و .8
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 تخصصی. 7-4-3

، 6فصلنامه اقتصاد دفاع، دوره  ،یاقتصاد یهامیمقابله و کاهش اثرات تحر یبرا رانیج.ا.ا یدفاع اقتصاد یپلماسید .1

 .1400، تابستان 20شماره 

اد فصلنامه اقتص ،یمجاز یهااز کانال پول ییمبارزه با پولشو یو ارائه راهکارها ییپولشو ندیبر فرآ یمجاز یهااثر پول .2

 .1399 زیی، پا17، شماره 5فاع،دوره د

های بورسی وابسته به بخش دفاع و ارائه الگوی تأمین بررسی تأثیر عملکرد مالی شرکت بر نحوه تأمین مالی شرکت .3

 .1399، بهار 15ره ، شما5مالی از طریق بازار سرمایه، فصلنامه اقتصاد دفاع، دوره 

 یپوشش لیبا استفاده از روش تحل رانیا یاسالم یمنتخب جمهور یهابانک یبندو رتبه یورو بهره ییکارا یبررس .4

 .1398، تابستان 12، شماره 4ها، فصلنامه اقتصاد دفاع، دوره داده

بخشی آن در جمهوری اسالمی مالی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و راهکارهایی برای استحکامارزیابی تعادل  .5

 .1397، بهار 7، شماره 3ایران، فصلنامه اقتصاد دفاع، دوره 

ج.ا.ایران و راهبرد مناسب در قبال آن، فصلنامه  فرصت ها و تهدیدهای گسترش گروه بریکس برای امنیت اقتصادی .6

 .1395، زمستان2، شماره 1اقتصاد دفاع، دوره 

 .1390، آذر  110بررسی وضعیت بازار خودرو سواری، مطالعه موردی اقتصاد ایران، مجله بانک و اقتصاد، شماره  .7

 تخصصی -60، شماره 15، سال 1388، مجلس و پژوهش، 44های کلی اصل الزامات اجرای سیاست .8
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سی پک، منافع و امکان عضویت در آن، مجموعه مقاالت سمینار شناخت استعدادهای بازرگانی ـ اقتصادی ، کرمان ،  .29

 .1375فروردین 

 های پژوهشیطرح. 7-5

شگاه ، دانشگاه و پژوهیاست هاى کلى اقتصاد مقاومتىبررسى اثر اقتصاد دانش بنیان بر رشد اقتصادى در راستاى س .1

 .1399عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، 

ررسى وضعیت اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر تولید رقابتى و تجارى سازى در صنایع دفاعى ج.ا.ایران و ارائه راهکارهاى ب .2

 .1399حقیقات راهبردی، ، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تمناسب براى ارتقاى آن

، دانشگاه و پژوهشگاه معرفى و بکارگیرى روش هاى تحلیل و اندازه گیرى کارایى و بهره ورى نیروهاى مسلح ج.ا.ایران .3

 .1399عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، 

 ،ملى در ج.ا.ایران راهکارهاى ارتقاى هم افزایى اقتصاد دانش بنیان و دفاع دانش بنیان با تاکید بر مولفه هاى قدرت .4

 .1398دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، 

دانشگاه  ،تدوین الگوى انتشار رمز پول/ارزملى )پول دیجیتال بانک مرکزى( و طراحى نظام بانکى مبتنى بر آن در ایران .5

 .1398و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، 

 ،ین مالى خدمات و صنایع وابسته به بخش دفاع جمهورى اسالمى ایران از طریق بازار سرمایهتدوین الگوى مطلوب تام .6

 .1398دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، 

ررسى اثر سیاست پولى فدرال رزرو آمریکا بر فیمت نفت، طال و دالر و تبعات آن بر امنیت اقتصادى ج.ا.ایران و ارائه ب .7

 .1398، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، هاى مناسبراهکار

دها، فرصت ها و درس های آن جایگاه اقتصاد و جنگ اقتصادی در استراتژی امنیت ملی ایاالت متحده امریکا، تهدی .8

برای سیاست گذاری دفاع اقتصادی جمهوری اسالمی، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، 

1397. 

بررسی تاثیر گسترش پول های مجازی)بیت کوین( روی تقاضای پول رسمی کشور با تاکید بر تبعات امنیتی آن،  .9

 .1397لی و تحقیقات راهبردی ، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع م

بررسی تبعات پولشویی الکترونیکی و تاثیر آن بر توسعه و امنیت اقتصادی، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و  .10

 .1397بردی، تحقیقات راه

بررسی و مقایسه بهره وری در  شرکت های سرمایه گذاری) سرمایه گذاری غدیر(، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی  .11

 .1397و تحقیقات راهبردی، 

ارزیابی تعادل مالی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و راهکارهایی برای استحکام بخشی آن در ایران، دانشگاه و  .12

 .1397 پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی،

بررسی نهادها، روشها، سیاست ها و قوانین قیمت گذاری در ایران و آسیب شناسی نظام قیمت گذاری کاالهای منتخب  .13

 .1397ت و پژوهش های بازرگانی، و ارائه راهکارهای بهبود، موسسه مطالعا

اقتصاد آب ظرفیت و محدودیت های آن در رابطه با پایداری، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی،  .14
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اندازه گیری قاچاق کاال در تجارت خارجی ایران؛ شناخت عوامل و ارائه راهکارهای مقابله با آن در راستای افزایش  .15

 .1396تصادی، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، امنیت اق
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نشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع و ارائه راهکارهای مقاوم سازی اقتصاد ایران در قبال آن ها)با رویکرد اقتصاد مقاومتی(، دا

 .1396ملی و تحقیقات راهبردی، 

تدوین الگوی راهبردی دیپلماسی دفاع اقتصادی ج.ا.ا بر اساس قانون اساسی و گفتمان رهبری، دانشگاه و پژوهشگاه  .17

 1396عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی ، 

و راهکارهای پیشگیری و مقابله با آن در راستای بررسی تبعات پولشویی در صنعت بیمه برای امنیت اقتصادی ایران  .18

 .1396اقتصاد مقاومتی، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی ، 

آینده پژوهی گروه بریکس پیامد های آن برای امنیت اقتصادی ایران و رویکرد مناسب ایران در قبال آن، دانشگاه و  .19

 .1395راهبردی. دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی  پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات

بررسی اقتصادی تحوالت جمعیتی در ایران و بازار کار، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی  .20

1395. 

پژوهشگاه عالی دفاع ملی و  آثار تحریم های نفتی بر رشد اقتصادی ج.ا.ا و ارائه راهکارهای مقابله با آن، دانشگاه و .21

 .1395تحقیقات راهبردی، 

تاثیر تحریم ها بر تورم در اقتصاد ایران و ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش اثر آن به منظور ارتقای امنیت اقتصادی،  .22

 .1395دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی ، 

حکومتی الگو، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی،  تلفیق بخش اقتصاد طرح پژوهشی کالن، نظام .23

 ادامه دارد. -1392

 .1392طرح کالن ملی نظام حکومتی الگو، مدیر و رئیس شورای مرکزی طرح کالن نظام حکومتی الگو،  .24

 .1386ها در ایران ، وزارت تعاون ، کارهای تقویت تامین مالی تعاونیراه .25

 .1386های توزیع درآمد ، معاونت بررسی و نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام ، صگیری شاخاندازه .26

 .1386عضو شورای راهبری پژوهش، وزارت بازرگانی، .27

 ریزی استان تهران ،تحلیل ساختار هزینه و تقاضای آب خانگی، مطالعه تجربی شهر تهران ، سازمان مدیریت و برنامه .28

 .1384اسفند 

توزیع درآمد و میزان برخورداری از تامین اجتماعی ، معاونت بررسی و نظارت دبیرخانه مجمع  هایتدوین شاخص .29

 .1383تشخیص مصلحت نظام ، 

 .1383الملل ، وزارت بازرگانی ـ شرکت راهبر ، آثار تجارت الکترونیکی بر رقابتمندی اقتصاد ایران در عرصه بین .30

 عالقه تخصصی علمی مورد هایمینهز. 8

 مقررات/ هاهدفمندسازی یارانه و هاظام/ ندولت مالی تأمین و ریزیبودجه/ اقتصاد در دولت جایگاه و عمومی )نقش بخش اقتصادـ 

 و...( سازیخصوصی/ رقابت قانون و

 (مالی بازارهای/ تورم/  ارزی و تجاری پولی، مالی، )سیاستهای کالن اقتصاد تئوریـ 

اقتصاد الکترونیکی و  / دانش اقتصاد /توسعه ریزیبرنامه هایروشتوسعه/  راهبردهای و اه)نظریه ریزیبرنامه و توسعه اقتصادـ 

 جهانی /جهانی وودز( در اقتصاد )برتون لمللیابین پولی و مالی نهادهای نقش /خوب حکمرانی /اقتصاد در نهادها نقش /مجازی

  (خارجی گذاریسرمایه / اقتصادی هایبحران / شدن

 و بانکداری )پول و بانکداری دیجیتالی، الکترونیکی و مجازی(اقتصاد پول ـ 

 (نفت / مس / )آب منابع اقتصادـ 



 هایتحریم / بازارها و دولت یتجربه /ایران یتوسعه هایبرنامه / ، اقتصاد مقاومتی و ...44کلی اصل  )سیاستهای ایران اقتصادـ 

 (اقتصادی

 اسالمی( مالی تأمین نهادهای / اسالمی مالی تأمین ارهایابز / اسالمی )بانکداری اسالمی اقتصاد ـ

 مالی( تأمین و )ساختارها تعاون اقتصادـ 

 اقتصاد دفاعـ 

 دفاع اقتصادی و راهبرد امنیت ملیـ 

 


