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 : يسوابق آموزش -ب

 سوابق تحصيلي -1-ب

 ؛ 5/91عدل م، با معدل 1387در سال و اقتصاد دانشگاه امام صادق)ع(  يمعارف اسالمپيوسته ارشد  يکارشناس

، سالمي ايراناگيري تاثير سرمايه اجتماعي بر رشد اقتصادي در جمهوري : اندازهکارشناسي ارشد عنوان پايان نامه)

 .استاد مشاور: دکتر کامران ندري/  : دکتر احمد شعبانياستاد راهنما

 ؛ )عنوان 18.19معدل با ت مدرس يدانشگاه ترباد توسعه( و اقتص يش اقتصاد مالي)گرا يرشته علوم اقتصاد يدکتر

 ؛تهران( ن استانبرآورد اثرات سرمايه اجتماعي بر نوآوري در ميان نخبگان )مطالعه موردي نخبگارساله دکتري: 

 .اساتيد مشاور: دکتر کاظم ياوري و دکتر مرتضي عزتي اد راهنما: دکتر رضا نجارزاده /است

 کارشناسي ارشددر مقطع  1385در سال  يممتاز آموزش يدانشجو 

 هاي آموزشيرکت در دورهش -2-ب

 شرکت در دوره آموزش از راه دور(DLC) (1386همن )مهر تا ب يبا مشارکت بانک توسعه اسالم ياقتصاد اسالم 

 در موضوعات ماليه اسالمي يسيبه زبان انگلساعت  25به مدت  -

 ييمن دانشجوو انج يو امور اقتصاد ييشده توسط وزارت دارا برگزار يااقتصاد منطقه يشرکت در دوره آموزش 

 1386تابستان  –اقتصاد دانشگاه امام صادق )ع( 

 افزار نرم يشرکت در دوره آموزشCOMFAR – 87هار ب -زارت اقتصادبرگزار شده در و 

 هاي مدلسازي اقتصادي)مدلسازي با نرم افزار شرکت در دورهGAMSهاي ، آشنايي با مدلIO هاي تعادل و مدل

 1389ابستان ت -ر دانشكده معارف اسالمي و اقتصاد دانشگاه امام صادق )ع(دبرگزار شده  -جزئي( 

 ساعت  28ه مدت ب -هاي مجلس شوراي اسالميهشگزار شده در مرکز پژورب -شرکت در دوره شبكه هاي عصبي

 1388دي ماه 

 به مدت  -هاي مجلس شوراي اسالميبرگزار شده در مرکز پژوهش -هاي پوليشرکت در دوره پيشرفته سياست

 1393 –ساعت  20

 م ماارگزار شده در دانشكدهكعارف اسالمي و اقتصاد دانشگاه ب -هدف گذاري تورميافزايي شرکت در دوره دانش

 1394 -ساعت 6به مدت  -صادق )ع(
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 هاي آموزشيزاري دورهتدريس و برگ -3-ب

 )1394از سال  ع(در دانشگاه امام صادق ) اقتصاد کالن )مقطع کارشناسي  

 )1396از سال  ع(در دانشگاه امام صادق ) اقتصاد کالن ميانه )مقطع کارشناسي ارشد  

  ،لوم اقتصادي عو دانشكده  1396، دانشگاه قم از سال 1395ال در دانشگاه امام صادق )ع( از ساقتصاد توسعه

 .1390سال 

 1391در دانشگاه امام صادق )ع( از سال  کليات اقتصاد 

  1395روش تحقيق در دانشگاه امام صادق )ع( از سال 

 )1395سال  در مديريت ريسک و مشتقات )مقطع دکتري( در دانشگاه امام صادق )ع 

 1396 در تابستان در دانشگاه امام صادق )ع( يسي پيشرفته با رويكرد کيفيکارگاه مقاله نو برگزاري 

 

 

 :يسوابق پژوهش -ج

  پژوهشي-علميمقاالت  -1-ج

 اني، چاپ در)مطالعه موردي ايران(، مشترك با آقاي دکتر شعبديگيري تاثير سرمايه اجتماعي بر رشد اقتصااندازه 

 1388 زمستان  ،75اره شم 15، سال فصلنامه علمي پژوهشي نامه مفيد

 (، مشترك با آقاي دکتر شعباني، چاپ 1387هاي کشور )سال بندي سطح سرمايه اجتماعي در استانسنجش و رتبه

 1389دانشگاه امام صادق)ع(، مهر  اسالمي در فصلنامه علمي پژوهشي مطالعات اقتصاد

 Income distribution and economic growth :Evidence from Iran, with Dr Sadegh 

Bakhtiari and Hossein Meisami, in “Journal Of Third World Studie, Fall 2010 issue 

(Volume 27, No.2) 

 انشگاه تهران، دوره د اثرات سرمايه اجتماعي بر رفاه فردي، مشترك با آقاي دکتر نجارزاده، مجله تحقيقات اقتصادي

 1391، 2شماره  ،47

  ال بيستم و راهبرد، س پژوهشي مجلس -اجتماعي در ميان نخبگان استان تهران، فصلنامه علمياندازه گيري سرمايه

 ، مشترك با آقايان دکتر نجارزاده و دکتر عزتي. 1392، زمستان 76شماره 

 انشگاه د هران،ت ينفت و توسعه اقتصاد يمل شيهما، خمس نفت و گاز: بررسي فقهي و توان بالقوه آن در فقرزدايي

 .انيعبدالمحمد کاشي و دکتر احمد شعبان، مشترك با 1392 بهمن، )ره(ييطباطباعالمه 

 صلنامه علميفابع(، گيري سرمايه اجتماعي در ميان نخبگان استان تهران )با استفاده از تكنيک ژنراتور مناندازه- 

، 1393زمستان  16شماره سال چهارم،  هاي رشد و توسعه اقتصادي دانشگاه پيام نور اراك،پژوهشي پژوهش

 مشترك با آقايان دکتر نجارزاده و دکتر عزتي

 Measuring Social Capital Using the Position Generator Model (A Case Study of Elite 

Individuals in Tehran Province- Iran), with: Dr. Najarzadeh and Dr. Reed, in 

"International Journal of Humanities and Social Science", (Vol. 4, No. 11; September 

2014). 

  جله علميم ؛ چاپ شده در (سيستم مالي ييبا تأکيد بر کنترل بحرانزا)نقش بانک مرکزي در دفاع اقتصادي- 

 1395، تابستان 31، شماره پژوهشي آفاق امنيت
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 شده  ( چاپميزانسير المه طباطبايي در تفثار و ثمرات اقتصادي ايفا کيل و ميزان )با استفاده از نظرات عالبررسي آ

)مشترك با آقاي  1395( پاييز و زمستان 17دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسالمي، سال نهم، شماره اول )پياپي  در 

 عربلو(

 لف و اسنادسابحه، بر اوراق مشارکت، اجاره، مر دي)با تأک ديقابل تمد يانتشار اوراق بهادار اسالم يفقه يبررس 

، صفحه 1396 و زمستان زيي، پا13، شماره 7دوره  چاپ شده در فصلنامه تحقيقات مالي اسالمي، (ياسالم خزانه

 )مشترك با آقاي امير حسين اعتصامي(  163-190

 يراتبمسلسله  لياحتكار با استفاده از روش تحل يريگعوامل موثر بر شكل يبندتيو اولو ييشناسا (AHP)  چاپ

)مشترك با آقاي  58-41، صفحه 1396و زمستان  زيي، پا19، شماره 10دوره اد اسالمي، شده در دوفصلنامه اقتص

 محمد عندليب(

 ساير مقاالت  -2-ج

 رد ياس شماره ، چاپ شده در مجله راهبمروري بر مطالعات انجام شده ؛اقتصاديتوسعه  نقش سرمايه اجتماعي در

 1387، پاييز 24

 در هاي توسعه پس از انقالب اسالميها در اجراي برنامهعملكرد دولت و تحليل تاريخچه ورود توسعه به ايران ،

ادق صه امام ، پروژه مشترك مرکز تحقيقات دانشگاطرح تدوين مباني نظري برنامه پنجم توسعهمجموعه مقاالت 

 1388)ع( و معاونت راهبردي رياست جمهوري، پاييز 

 دي آذر و   48و  47، سال پنجم شماره مهندسي فرهنگي مهماهنا ،سرمايه اجتماعي فساد اداري بر بررسي اثرات

 69-58ص  1389

 

 هاه شده در همايشمقاالت ارائ -3-ج

  عاليت فنقش سرمايه اجتماعي در توسعه و بسط فعاليت اقتصادي )ارائه شده به اولين همايش ملي توسعه

 شرده همايش(فدرج در لوح  -1387اقتصادي،

 ق عمومي، دولت و جوانانحقو»همايش ملي ايه اجتماعي در ميان جوانان، سرم گذاري براي افزايشسياست» ،

 1386ماه اسفند 

 ش ملي ين هماتاولمشترك با دکتر کيايي،  ،بررسي نقش تامين مالي جمعي خيرخواهانه در ايجاد اشتغال و توليد

 هاي دانشگاه علوم پزشكي. ، تهران، مرکز همايش1395اسفند ماه  2و1خيرماندگار، 

 اولينمشترك با دکتر کيايي، ،  ،در ايران هاي تامين مالي خردنه در تحقق ظرفيتهاي خيرحواهابررسي نقش فعاليت 

 هاي دانشگاه علوم پزشكي.، تهران، مرکز همايش1395اسفند ماه  2و1هماتش ملي خيرماندگار، 

 «نس الگوي ششمين کنفرا« تفشريپ يرانيا يمالاس يوالگ قتحق تجه ياجتماع يها انيجر گيريكلضررت ش

 . 1396ارديبهشت  14و  13اسالمي ايراني پيشرفت، 

 »قتصاد ا ياتيعمل يبه الگو يابيدست يبرا يياقتصاد، داللت ها يمختلف در مقاومساز يکشورها اتيتجرب يبررس

 ۱۴۱- ۱۰۷صص  (،۱۳۹۹)تابستان  ۳۰سال هشتم شماره  ،يو اقتصاد يمال ياستهايس فصلنامه، »رانيدر ا يمقاومت

 صلنامه فدو  اکبرزاده، دکتر آقای با مشترک  اسالمي، کشورهاي در کشاورزي بخش توسعه موانع شناسي آسيب

  .۶۸-۴۹ (،۱)۱۱ ،1397تابستان  مطالعات اقتصاد اسالمي،

  ،اد تصصلنامه اقف ابدي،مهدي کياني، ايمان عهمكاران اقايان  بررسي اثرات بالقوه دين داري بر فقر ذهني در ايران

  .۱۸۱-۱۵۵ (،۷۳)۱۹ ، ۱۳۹۸بهار  اسالمي،
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 هاي روش تلفيق پايه بر بنياد مردم اقتصاد هاي مولفه تعامل تحليل و بندي اولويت MADM ،فصلنامه  فازي

  .۶۵-۳۹ (،۸۱)۲۱ ، شماره 1397 مطالعات راهبردي بسيج،

 همكار آقاي  ،«ايران اسالمي تصاداق در درآمد مجموع بر ماليات و مكاسب ارباح خمس جايگزيني» الگوي طراحي

 .۱۹۶-۱۷۹ (،۲)۱۰  ،1398 نشريه معرفت اقتصاد اسالمي، ،مهدي سرمست

 رك با آقاي مشت ايران، در صكوك ناشر هاي شرکت موردي مطالعه: شرکتي حاکميت و صكوك مبناي بر مالي تامين

  .۱۵۹-۱۳۷ (،۳۱)۱۶ ،1398پاييز و زمستان  دو فصلنامه جستارهاي اقتصادي ايران، ،دکتر کيايي

  مهدي مکاران آقایان ه) ،(ديني درون رويكرد) باروري هاي هزينه و منافع از انسان تلقي بر ذهني فقر آثار بررسي

  .۶۹-۴۹ (،۱۶)۷ ، 1398 پژوهش نامه اسالمي زنان و خانواده،( کياني، ايمان عابدي

 يه معرفت نشر ، سيدحسين حسينهمكار اقاي  ني ره،لگوي مشارکت مردم در اقتصاد، با تاکيد بر انديشه امام خميا

  .۱۳۱ (،۱)۱۱ ، 1398 اقتصاد اسالمي،

 دو تر کيايي، مشترك با آقاي دک  پيشرفت، ايراني اسالمي الگوي در تجارت بر مبتني توسعه استراتژي جايگاه

  .۳۴۶-۳۲۳ (،۲)۱۲ ،1399بهار و تابستان  فصلنامه مطالعات اقتصاد اسالمي،

 ر امير اقاي همكا ي در مورد کاالانگاري رفتارهاي ديگرخواهانه،غرب انديشمندان انتقادي هاي ديدگاه بررسي

  .۱۵۸-۱۳۳ (،۲)۳ ، 1398 نامه فرهنگ و ارتباطات،  حسيني،

 هنگ و نامه فرمشترك با آقاي مهدي قاسميف  ايران، دولتي بخش در اسراف اجتماعي-فرهنگي اثرات بررسي

  .۱۰۲-۷۷ (،۱)۴ ،1399 ارتباطات،
   

  

 کتب -4-ج

 ادق )ع(، ص، مشترك با آقاي دکتر محمد نعمتي، چاپ شده در انتشارات دانشگاه امام 2008سال  بحران مالي
1390 

  ميالن ارات مکن، انتش)نويسندگان: منوز اقبال و طريق اهلل خاويراستار فني کتاب مهندسي مالي و قراردادهاي مالي

  1391مرکز پژوهش هاي مجلس، انتشارات سمي، آزيتا گل زاده( نيويورك مترجمان: پرويز قا

  صادق  شگاه امامدانانتشارات  –)نويسنده ژان ژاك الفونت، انشارات وايلي(  کتاب مقررات گذاري و توسعهترجمه

 1395سال چاپ  –)ع( 

  1393 -ق )ع(دانشگاه امام صاد اقتصادي و فلسفه انتشاراتعدالت همكاري در ترجمه بخش هايي از کتاب 

  انشگاه شارات دانت –همكاري در تدوين کتاب رهيافتي به توسعه اقتصادي توام با عدالت تاليف دکتر محمد مخبر

 1394امام صادق )ع( سال چاپ 

  1395 -انتشارات چالش  –همكاري در تدوين کتاب رشد اقتصادي شتابان تاليف دکتر محمد مخبر 

  1396فروردين   ،نتشارات چالشا -(2014جرارد روالند )نويسنده، ترجمه کتاب اقتصاد توسعه 

  اس )راهكار پيشنهادي مالي اسالمي( نوشته حسين عسكري، عبترجمه کتاب تسهيم ريسک در فضاي مالي

مام ادانشگاه  انتشارات -(مشترك با دکتر محمد مهدي عسگريميرآخور، ضمير اقبال و نورالدين کريچن،)ترجمه 

 1396سال چاپ  -(6)صادق 

 

 

 هاي انجام شده:پروژه -6-ج
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  فارش سبه « انراهكارهاي توسعه و ترويج فرهنگ نوآوري و خالقيت در کشور با تاکيد بر جوان»گزارش راهبردي

 1387تابستان و پاييز  –سازمان ملي جوانان 

  ،1388گزارش راهبردي جريان شناسي عدالت، مشترك با کارشناسان انجمن اقتصاد کانون انديشه جوان 

  و  )مجري پروژه آقايان دکتر زاهدي وفا« ها، علل، پيامدها و آثار؛ ريشه2008بحران مالي سال »مدير اجرايي پروژه

 1388تا تابستان  1387پاييز  –نعمتي( به سفارش وزارت اقتصاد 

  وي الگ هاي کلي هدايت و نظارت براي تامين نيازهاي اساسي مردم و جامعه )در حوزهتهيه سياست»مجري طرح

  (1389به سفارش کميسيون تلفيق مجمع تشخيص مصلحت نظام، )اتمام شهريور « توسعه بومي کارآمد(

  ماعي و قرار نظام جامع رفاه و تأمين اجتاقتصادي است -ضرورت و ابعاد کارکردهاي اجتماعي»همكار اصلي طرح

کتر دمجري پروژه  صلحت نظام،به سفارش مجمع تشخيص م« تطبيق آن با کشورهاي منتخب داراي نظام جامع

 (1390-1389) نعمتي

 زمان صادي سا( به سفارش معاونت اقتي )سلسله جلسات گفتگو محوردفاع اقتصادپژوهشي بررسي ابعاد  ناظر طرح

 1393 -پدافند غيرعامل

  ابق با ک توسعه تعاون مطبان تيفعال يتداوم و ارتقا يهانهيها و گزماشه وها،يسنار نيتدو»همكار اصلي طرح

 1399-1398سال  « Recovery Planning يالملل نيب ياستانداردها

  رکز مه سفارش ب« شناسايي ابعاد بحران بانكي در ايران و الزامات تقنيني برون رفت از آن»همكار اصلي طرح

 1397سال  -پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي

 (يدولت يها¬بر بانک دي)با تاک يبحران بانك تيريمددر  يمال ياستفاده از ابزارها يسنجامكان» همكار اصلي طرح» 

 1399به سفارش وزارت اقتصاد، سال 

 

 

  مورديگزارش هاي  -7-ج

 ها و مطالعات اقتصادي ستاد اجرايي فرمان امام )ره( در ها و مقاالت پژوهشي تهيه شده در دفتر بررسيگزارش

 موضوعات اقتصادي و مالي

 ازجمله هاي مجلس شوراي اسالميژوهشگزارش هاي تهيه شده در مرکز پ: 

o تاريخ چاپ تيرماه 10876هاي بورسي )شماره مسلسل در نظارت بر شرکت نقش سازمان بورس 

1390) 

o  10828سلسل مشماره )هاي پيش روي آن و چالش خصوصي سازيدر تقويت بخش نقش فرابورس 

 (1390خرداد 

o ( 1389آبان تاريخ چاپ  10449اره مسلسل: )شم ارزيابي عملكرد و فرآيند خصوصي سازي در ايران 

o  10877 شماره مسلسل -مشترك با آقاي هرورانيبيمه شخص ثالت در ايران )تعرفه نرخ تعيين بررسي 

 (1390تير ماه 

o  (1390مهر ماه  11077بررسي عملكرد اوراق آتي در بازار سرمايه کشور )شماره مسلسل 

o 1390نهادها( آذر ماه  آشنايي با بازار سرمايه ايران )ابزارها و 

o  1390دي ماه  –بررسي طرح وزارت نفت در مورد انتشار اوراق سلف نفتي 

o )اسفند ماه  -12282 )شماره مسلسل-آسيب شناسي عملكرد بورس کاالي ايران )گروه پتروشيمي

1390) 
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o يابر ييشعب، تجربه کشورها درس ها عيتعدد توز يبررس) ينظام بانك يشناس بيارزيابي گزارش آس 

 (1395ديماه  15209شماره مسلسل: ()رانيا

o ماره ش( )منتخب و ايران يبررسي تعدد و توزيع شعب بانكي در کشورها) نظام بانكي شناسي آسيب

 (1395خردادماه  16841مسلسل: 

o .... 

 

 ها:ها و رسالهنامهانيپاراهنمايي و مشاوره  -د

 راهنمايي -1-د

 اسي )مقطع کارشن فتايراني پيشر -الگوي اسالمي يبرا رانيا تيجمع هنيحد به يهاها و مولفهاستخراج شاخص

 (1393ارشد؛ تاريخ دفاع: 

 چک و وري )مطالعه موردي بنگاههاي کوپديده رانت جويي در سه شكل فساد، رشوه و البي گري بر بهره تاثير

شناسي ارشد؛ )مقطع کارمتيسياست هاي کلي اقتصاد مقاو 20و  19متوسط استان تهران( در راستاي تحقق بندهاي 

 (1396تاريخ دفاع: 

 كداري اي بانکارکردهاي بانكداري اخالقي با رويكرد اجتماعي به مشتريان براي رفع فقر و داللت هاي آن بر

 (1398) اسالمي

 وراي بهبود بهايي  اثرات حاکميت شرکتي بر ثبات مالي بانكهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران؛ داللت 

  شفافيت( وسياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي) مطالعه موردي افشا  9تقويت ثبات مالي کشور در راستاي بند 

 ي تحقق ر بر رشد جمعيت ايران و ارائه راهكارهايي در راستااحتماعي موث -شناسايي و تحليل عوامل اقتصادي

 (1397)مقطع کارشناسي ارشد؛ تاريخ دفاع: اقتصاد مقاومتي

 (1398) ص ترکيبي جهت سنجش اسراف در بخش دولتي ايران مبتني بر آموزه هاي اسالميارائه شاخ 

 (1399) الميبررسي انتقادي بازاري شدن رفتارهاي ديگر خواهانه در اقتصاد متعارف با تاکيد بر رويكرد اس 

 

 مشاوره  -2-د

 «(1393: يخ دفاعرشناسي ارشد؛ تار)مقطع کا« تحليل تأثير انتشار فناوري بر رشد و مقاوم سازي اقتصاد ايران 

 «رشناسي)مقطع کا« تحليل چالش هاي ساختاري فرا روي جذب سرمايه گذاري خارجي در بازار سرمايه ايران 

 (1395ارشد؛ تاريخ دفاع: 

 « لگوي اامكان سنجي توسعه ي توليد محصوالت ارگانيک کشاورزي ايران در راستاي هدف امنيت غذايي در

 (1394مقطع کارشناسي ارشد؛ تاريخ دفاع: )«رفتاسالمي ايراني پيش

 ر جهت راهكا شناسايي و رتبه بندي موانع اقتصادي سرمايه گذاري در توليد کاالهاي اساسي کشاورزي و ارائه

 (1395؛ تاريخ دفاع: )مقطع کارشناسي ارشد هاي کلي اقتصاد مقاومتيسياست 7و  6تحقق بند 

 سياست  9د بر بن ار بانک انتقالي در حل معضل توقف بانكي در ايران مبتنيامكان سنجي اقتصادي استفاده از ابز

 (1396)مقطع کارشناسي ارشد؛ تاريخ دفاع:  هاي کلي اقتصاد مقاومتي

 سياستهاي  19بند  شناسايي معيارهاي کنترل پيشيني فساد براي نهادهاي منتخب ايران ارائه معيارهايي براي تحقق

 (1397) کلي اقتصاد مقاومتي

 د؛ تاريخ )مقطع کارشناسي ارش تاکنون 1380ر راستاي حمايت از توليد ملي از سال دهاي اعتباري ارزيابي سياست

 1396دفاع: 
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 هاي کسري خدمتنظارت بر پروژه 3-د

 تبيين مفهوم مولفه هاي اساسي و راهبردي مناسب در جهت تحقق اقتصاد فناوري قدرت ساز 

 ت ش بنيان جهاد دانرت ساز )رويكرد پدافند سومي به اقتصاد مقاومتي( با اقتصبررسيو تبيين ارتباط اقتصاد قد

 ارائه راهبرد مناسب براي توسعه فناوري هاي فرصت ساز 

 بنيان  گيري از مطالعات اقتصاد دانشتامين مالي اسالمي از منظر اقتصاد فناوري هاي قدرت ساز با بهره 

 ساز درتقرچوب اقتصاد قدرت ساز با نگاهي به فناوري هاي بررسي چيستي مفاهيم قدرت و اقتصاد در چا 

 د سومي به پدافن بررسي و تحليل نسبت و رابطه رويكرد اقتصاد مقاومتي با رويكرد اقتصاد قدرت ساز )رويكرد

 اقتصاد مقاومتي(

 سازتبيين نسبت اقتصاد مردمي و اقتصاد دانش بنيان فناوري هاي قدرت 

 

 :ييسوابق اجرا -ه

 اور اداره کل و مش 1390تا  1387و  فرمان امام )ره( ييستاد اجرا يها و مطالعات اقتصاديس دفتر بررسکارشنا

 1398تا  1390از  -برنامه و بودجه و اداره کل تحقيق و توسعه معاونت اقتصادي ستاد اجرايي فرمان امام )ره(

  1391تا  1389مجلس از شهريور  هايدفتر مطالعات اقتصادي مرکز پژوهشگروه بازارهاي مالي کارشناس 

   رکز از مو مشاور معاونت پژوهش  1392تا  1390مشاور گروه مطالعات انرژي مرکز تحقيقات بانک ملت از

1392 -1394 

  عضو شوراي  وو مشاور  1392-93هاي مجلس اقتصادي مرکز پژوهش تدفتر مطالعامدير گروه بازارهاي مالي

 1398تا  1393علمي گروه از 

 دانشگاه امام صادق هاي علمي دانشكده معارف اسالمي و اقتصاد گذاري و برنامه ريزي انجمنکانون سياستل مسئو

  1397تا  1395از آبان  -)ع(

 1399تا  1396ز مهر ا -ژوهشي اقتصاد اسالمي دانشگاه امام صادق )ع(پ-مدير داخلي دوفصلنامه علمي  

 ي، فناور جمله دوفصلنامه اقتصاد اسالمي، فصلنامه رشد و داوري مقاالت براي مجالت و نشريات مختلف از

 .فصلنامه اقتصاد منطقه اي دانشگاه فردوسي، همايش بانكداري اسالمي، همايش تامين مالي و....

  تا کنون  1398مدير گروه اقتصاد توسعه و حكمراني، شرکت مشاوران مديريت و مطالعات راهبردي تدبير از 

 

 

 قهمورد عال يهاطهيح -و

 اقتصاد اسالمي 

  اقتصاد توسعه 

 اقتصاد مالي 

 


