
  تعالیباسمه  

  مشخصات فردي: - 1
         امیرينام خانوادگی:                                               هادي :نام

  غالمحسیننام پدر:                                شهرستان محالت  1356 :تولدو محل تاریخ 
  دکتري اقتصاد با گرایش اقتصاد بخش عمومی آخرین مدرك تحصیلی:

  دانشیار :مرتبه علمیآخرین  
ــانی ــفهان، خی: نش ــاد     اص ــوم اداري و اقتص ــکده عل ــفهان، دانش ــگاه اص ــب، دانش ــزار جری ــان ه ــن:   اب تلف

09136955932    
    سوابق تحصیلی: - 2

 دانشگاه محل اخذ مدرك سال اخذ مدرك   مقطع تحصیلی  رشته تحصیلی ردیف
  تهران   تهران  1374-77 کارشناسی  علوم اقتصادي (اقتصاد نظري)  1
  تهران   تهران   1377-80  ارشناسی ارشد ک  علوم اقتصادي (اقتصاد نظري)  2
  تهران  تهران  1380-86  دکتري  علوم اقتصادي (اقتصاد بخش عمومی)  3

  سوابق اشتغال: - 3

 مؤسسه یا سازمان متبوع
 عنوان یا سمت  نوع فعالیت

 سال فعالیت
 تاریخ اختتام تاریخ شروع اجرایی آموزشی پژوهشی

  تا کنون  88شهریور   علمی عضو هیات    *    دانشگاه اصفهان

رئیس دانشکده علوم اداري و   *      دانشگاه اصفهان
  تا کنون  1400  اقتصاد

  90  88  معاون گروه  *      دانشگاه اصفهان
  92  90  گروهمدیر   *      دانشگاه اصفهان

  1392  1390  شوراي راهبردي عضو      *  کانون هماهنگی صنعت و دانشگاه
  1385  1384  عضو هیات علمی      *  پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی

  1384  1382  پژوهشگر      *  موسسه تحقیقات اقتصادي
  1382  1377  کمیته اقتصاد کالن مسوول دفتر  *    *  دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام

  تحقیقاتی:پروژه هاي عناوین  - 4
ف

ردی
 

 عنوان طرح
سمت در 

 طرح
 سال

  1380  مجري  ، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهراننامه کارشناسی ارشد؛ پایان"کارایی بانکهاي تجاري در ایران"  1

  ش صنعتاثر سیاستهاي پولی و مالی بر بخ  2
همکار 
  1382  اصلی

  مالیات بر ارزش افزوده(دو طرح)  3
همکار 
  1384  اصلی

  1386  مجري  اثر محیط نهادي بر قدرت مالیات ستانی دولت، رساله دکتري، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران  3
  1387  مجري  نشگاهیبررسی رقابت پذیري زنجیره عرضه کشمش و زعفران با تاکید بر اقتصاد هزینه مبادله، جهاد دا  4



  1390  مجري  نقش سرمایه اجتماعی در رقابت پذیري، جهاد دانشگاهی  5
  1391  مجري  نقشه راه صنعت نسوز کشور  6
  1399  مجري  نقش دانش بومی در توسعه پایدار منطقه اي  7

 ياجتماعی در مناطق هدف بنیاد علوزدایی اقتصاديمدل اجرایی توانمندسازي محرومان و استضعاف  8
 

  1399  مشاور

  
  :مقاالت - 5

 تعداد حوزه موضوعی ردیف

  43  اقتصاد سنجی مالی  1
  4  اخالق مالیاتی  2
  15  اقتصاد نهادگرایی  3
  3  سواد مالی  4
  14  سایر  5

 
   


