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 :تذریس سوابق

 

 :دٍسع

 

 خشد التصاد

 

 والى التصاد

 

 التصاد ولیات

 

 اػالهی هالی هذیشیت

 

 التصادی سیضی تشًاهِ

 

 التصادی ػمایذ تاسیخ

 

 ػوَهی هالیِ
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 :تذریس مراکس

 

 سضَی اػالهی ػلَم داًـگاُ

 

 هـْذ فشدٍػی داًـگاُ

 

 (ع)سضا اهام داًـگاُ

 

 غیشاًتفاػی ػالی آهَصؽ هَػؼات تشخی

 

 :پصوهشی سوابق

 

 ارشذ نامه پایان

 دٍسویي هٌاتغ دس تشاتشی ًظشیِ التصادی ّای داللت ٍ فلؼفی هثاًی 



 دکترا رساله

  آسای تش تاویذ تا لیثشالیؼن ٍ اػالم فىشی هىاتة دس ًؼلی تیي ػذالت ًظشیات ًماداًِ تشسػی ٍ اػتخشاج

 تجذیذًاپزیش طثیؼی هٌاتغ اص تشداسی تْشُ دس آى داللتْای ٍ دٍسویي ٍ حىیوی

 کتب

 هـتشن(3102) التصادی ػذالت هماالت هجوَػِ

 (3103)خاًَادُ التصادی تذتیش آداب -حالل لموِ یه

 پصوهشی علمی مقاالت

 هذلؼاصی تحمیمات فصلٌاهِ ،«پزیش هحاػثِ ػوَهی تؼادل تحلیل دسآهذی؛ ًاتشاتشی تش ّا فشصت تاصتَصیغ آثاس

 حمیمی ایواى دوتش ّوىاسی تا 3103 تْاس ،7 ؿواسُ دٍم، ػال ،(پظٍّـی– ػلوی) التصادی

 تَػؼِ ٍ التصاد فصلٌاهِ ،دٍ«ػوَهی تؼادل هذلؼاصی: ایشاى هٌاطك دس دسآهذ تشاتشی ٍ فشصت تشاتشی ساتطِ»

 ٍ ػادلی هْذٍی هحوذحؼیي دوتش ّوىاسی تا 3102 تاتؼتاى ٍ تْاس ،9 ؿواسُ ،(پظٍّـی– ػلوی) ای هٌطمِ

 حمیمی ایواى دوتش

 دوتش آلایاى ّوىاسی تا اػالهی، التصاد هطالؼات ًاهِ دٍفصل لیثشال، ًؼلی تیي ػذالت ًظشیات تشسػی ٍ ًمذ

 اًتـاس ًَتت دس تحشیٌی، صادُ حؼیي ٍ هیذاًی ًاجی ػادلی، هْذٍی

 هْذٍی دوتش آلایاى ّوىاسی تا ًظشی، ػیاػت پظٍّؾ فصلٌاهِ ًؼلی، تیي هٌاتغ دس تشاتشی ًظشیِ تش دسآهذی

 اًتـاس ًَتت دس تحشیٌی، صادُ حؼیي ٍ هیذاًی ًاجی ػادلی،

 کنفرانسی مقاالت

 ٍصسات تؼیج هماٍهتی التصاد هلی ّوایؾ هماالت هجوَػِ دس ؿذُ چاج ،«هماٍهتی التصاد دس پظٍّؾ جایگاُ»

 همذم تشاتی ػویِ خاًن ّوىاسی تا ،3102 صهؼتاى ًفت،



 دس ؿذُ تمذیش ٍ ػخٌشاًی صَست تِ ؿذُ اسائِ ،«هماٍهتی التصاد تشای ساّثشدی هحشٍهیي تَاًوٌذػاصی »

 3102 تاتؼتاى هـْذ، سضَی، فشٌّگ ٍ ػیشُ دس خاًَادُ التصاد هلی ّوایؾ

 ٍ هالضی دس صوات: هَسدی هطالؼِ:حاضش ػصش هالیاتی لَاًیي دس اػالهی ّای هالیات ػاصی پیادُ ّای سٍؽ» 

 اسؿذی ٍحیذ ٍ هیذاًی ًاجی اوثش ػلی دوتش ّوىاسی تا اػالهی، ّای هالیات ّوایؾ ،«ػشتؼتاى

 ًیاصّای ٍ اػالم ّوایؾ دس ؿذُ پزیشؽ ،«اػالهی اًذیـوٌذاى هٌظش اص ثشٍت ویفی ٍ ووی هحذٍدیت »همالِ

 همذم تشاتی ػویِ خاًن ّوىاسی تا ،3109 هـْذ الؼالویِ، الوصطفی جاهؼِ هؼاصش، دًیای

 الوللی تیي ّوایؾ هماالت هجوَػِ دس ؿذُ چاج «اػالهی توذى احیای دس ػلوی ًْادّای پـتَاًِ ، ٍلف» 

 تشاهىی اهلل حجت ّوىاسی تا ،3117 اػالهی،پاییض توذى ٍ ٍلف

 تَػؼِ هلی ّوایؾ هماالت هجوَػِ دس ؿذُ ،چاج«ایشاى تشای ساّثشدی تَػؼِ؛ دس وـاٍسصی ًمؾ» همالِ

 3117 پاییض التصادی، ّای فؼالیت

 تا ؿیشاص 3101ٍ اػفٌذ ٌّش، التصاد هلی ّوایؾ آى، تَػؼِ ّای تایؼت ٍ جْاى ٍ ایشاى دس ٌّش التصاد جایگاُ

 اصل لائوی هْذی ٍ همذم تشاتی ػویِ ّوىاسی

  

 A CGE Analysis of Educational Opportunities, Human Capital, and Regional 

Income Distribution Using Regional SAM , 22nd IIOA Conference, 2934, LISBON 

 راهبردی های گسارش

 ،ػثحاى اًشطی هطالؼات هَػؼِ ،«ًفت جْاًی تاصاسّای دس ًفت هلی ّای ؿشوت ساّثشد »ساّثشدی گضاسؽ

 3102 تْوي

 



 ّوىاسی جَاًاى،تا هلی ػاصهاى تِ ؿذُ اسائِ«جَاًاى ًمؾ تش تىیِ تا تَػؼِ ٍ ػذالت ساتطِ» ساّثشدی گضاسؽ2

 3117 پاییض حؼیٌی، هْذی ػیذ

 مقاالت سایر

 تَػؼِ هماالت هجوَػِ دس ؿذُ چاج «هؼاصش لیثشال اًذیـوٌذاى ًظشیات دس تاصاس ٍ ػذالت ساتطِ تشسػی »

 ًذسی واهشاى دوتش ًظاست تا الؼالم، ػلیِ صادق اهام داًـگاُ تحمیمات هشوض ػذالت، تش هثتٌی

 صهؼتاى ٍ پاییض ،1 ؿواسُ التصاد، داًؾ گؼتشُ دٍفصلٌاهِ ،«دٍسویي هٌاتغ دس تشاتشی ًظشیِ فلؼفی هثاًی » 

3102 

 تحمیمات هشوض تِ ؿذُ اسائِ ،«تَػؼِ پٌجن ٍ چْاسم ّای تشًاهِ التصادی هحتَای ٍ تذٍیي ًحَُ همایؼِ »

 3111 آتاى پٌجن، تشًاهِ ًظشی هثاًی طشح ،(ع)صادق اهام داًـگاُ

 ًظاست تا صذس، التصادی هجلِ تِ ؿذُ اسائِ ،«هٌاتغ دس تشاتشی ًظشیِ دٍسویي؛ سًٍالذ ّای اًذیـِ تش دسآهذی » 

 3111 ًذسی،صهؼتاى واهشاى دوتش

 3111 پاییض هذًی، ؿْیذ تٌیاد تِ ؿذُ اسایِ «التصاد ٍ فلؼفِ هجذد اتحاد» همالِ تشجوِ

 

 23ؿواسُ ،3111 پاییض حیات، ًـشیِ «اػالهی فمشؿٌاػی » 

  

 

 :تحقیقاتی های پروشه

 



 ایواى ّوىاسی تا ،"تشصیل دس فمش ٍ ػذالت سٍی تش اجتواػی تاهیي ًظام اثش تشسػی" پشٍطُ دس ّوىاسی -3

 3114 صهؼتاى ،(ع) صادق اهام داًـگاُ التصاد داًـجَیاى ػلوی اًجوي حمیمی،

 

 اهَس ٍصاست التصادی هؼاًٍت ػفاسؽ تِ «ایشاى دس فمش تا هثاسصُ هلی ًْضت جاهغ الگَی» طشح واسؿٌاع -2

 (صسیثاف هْذی ػیذ: هجشی)3109 داسایی، ٍ التصادی

 

 اهَس ٍصاست التصادی هؼاًٍت ػفاسؽ تِ «صًجاى اػتاى تَػؼِ ػیاػتی تؼتِ تذٍیي» طشح دس ّوىاسی -1

 (ػثذالولىی اهلل حجت:هجشی)3117 تاتؼتاى داسایی، ٍ التصادی

 

 تین ،«پزیش هحاػثِ ػوَهی تؼادل هذل  ایشاى؛ دس اًشطی لیوتی ّای ػیاػت ػاصی هذل»  پشٍطُ دس ّوىاسی -4

 ؿاّوشادی دوتش ػشپشػتی تِ التصادی هذلؼاصی

 

 تین ،«پزیش هحاػثِ ػوَهی تؼادل هذل ایشاى دس هالیاتی ّای ػیاػت ػاصی هذل»  پشٍطُ دس ّوىاسی -9

 ؿاّوشادی دوتش ػشپشػتی تِ التصادی هذلؼاصی

 

 صٌذٍق حوایت تا ،«هؼلواى اًذیـوٌذاى التصادی ّای اًذیـِ تا آؿٌایی»  پظٍّـی طشح دس ّوىاسی   ـ1

 ؿؼثاًی احوذ دوتش طشح هجشی پظٍّـگشاى، اص حوایت

 



 تحمیمات هشوض ػفاسؽ تِ ،«ایشاى التصاد دس هٌاتغ تخصیص تْیٌِ الگَی طشاحی»  طشح دس ّوىاسی  ـ7

 (ػواٍسچی هشٍی ػلی: هجشی) 3109 ًظام، هصلحت تـخیص هجوغ اػتشاتظیه

 

 اص حوایت صٌذٍق ػفاسؽ تِ ،«دٍسویي هٌاتغ دس تشاتشی ًظشیِ اػالهی اسصیاتی» پظٍّـی طشح هجشی        -1

 اسصیاتی هشحلِ دس جوَْسی، سیاػت پظٍّـگشاى

 

 هطالؼِ: هؼتحذثِ ػمَد اسصیاتی دس هتغیش اص ثاتت احىام تفىیه لضٍم»  پظٍّـی طشح دس اصلی ّوىاس     ـ0

 صهؼتاى ،(ع)صادق اهام داًـگاُ التصاد ٍ اػالهی هؼاسف داًـىذُ ػفاسؽ تِ ،«ّا آتی اٍساق ٍ هـتمات هَسدی

 (رات پان هْذی ػیذ: هجشی) 3110

 

 ٍ سیضی تشًاهِ هؼاًٍت ،3102 پاییض ،«ساهـاس التصادی ٍیظُ هٌطمِ تَػؼِ طشح»  گضاسؽ ًَیغ پیؾ -39

 3102 آتاى تلَچؼتاى، ٍ ػیؼتاى اػتاًذاسی اًؼاًی هٌاتغ تَػؼِ

 

 واستشی تؼییي ٍ التصادی تَجیِ طشح -33

 

 :آموزشی های دوره

 

) دسػی ٍاحذ ًین لالة دس اهذاد وویتِ واسوٌاى ٍیظُ «التصادی ػَاد دٍسُ»  تذسیغ ٍ ػشفصل تذٍیي         -3

 (ػاػت 1



 

 هذدجَیاى ٍ خاًَاس ػشپشػت صًاى ٍیظُ «خاًَادُ التصاد تا آؿٌایی دٍسُ»  تشگضاسی ٍ ػشفصل تذٍیي         -2

 آهَصؿی واسگاُ ػاػت 31 لالة دس اهذاد وویتِ

 

 هـْذ ؿْشداسی تفشیحی فشٌّگی ػاصهاى ،«هماٍهتی التصاد دس خاًَادُ التصاد جایگاُ» ػشفصل تذٍیي         -1

 

 اػتاد ًظش تحت ؛(ع)صادق اهام داًـگاُ تحمیمات هشوض «اػالهی هالی اتضاسّای طشاحی ولیات» واسگاُ         -4

 17 تْاس هَػَیاى، االػالم حجِ

 

 ًظش تحت ؛(ع)صادق اهام داًـگاُ تحمیمات هشوض فلؼفِ گشٍُ «ؿٌاػی هؼشفت تَجیِ» آهَصؿی واسگاُ         -9

 17 تْاس ٍحیذ، حویذ دوتش اػتاد

 

 التصاد ٍ اػالهی هؼاسف داًـىذُ «صذس ؿْیذ یادٍاسُ اػالهی؛ التصاد هطالؼات»  آهَصؿی دٍسُ         -1

 3117 تاتؼتاى ،(ع)صادق اهام داًـگاُ

 

 ٍ التصاد ٍصسات التصادی هؼاًٍت «صًجاى اػتاى ای؛ هٌطمِ ػیاػتی تؼتِ تذٍیي»  پظٍّـی واسگاُ         -7

 17 تاتؼتاى داسایی، اهَس

 

 :ای مشاوره -اجرایی سوابق از برخی 



 

 هؼؼَد دوتش اػتاد ،«التصاد دس سیاضی واستشد ّای سٍؽ ٍ دالیل تشسػی» آهَصؿی دٍسُ ػلوی دتیش            

 3117 پاییض اص دسخـاى

 

 3102 ػال سضَی فشٌّگ دس خاًَادُ التصاد ّوایؾ ػلوی داٍس ٍ ػلوی ّثات ػضَ            

 

 3104 سضَی فشٌّگ دس اػالهی هذیشیت ّوایؾ ػولی ٍداٍس ػلوی ّیات ػضَ          

 

 3109 ػال اص سضَی خشاػاى اهذاد وویتِ خَدوفایی ٍ اؿتغال هؼاًٍت هـاٍس            

 

 3109 ػال اص سضَی خشاػاى اهذاد وویتِ ول اداسُ هماٍهتی التصاد ػتاد دتیش            

 

 داًـگاُ جاهؼِ تا استثاط دفتش دس اًؼاًی ػلَم دس اػالهی هطالؼات پظٍّـىذُ ًوایٌذُ            

 

 داًـىذُ اػتشاتظیه تشًاهِ تذٍیي دس التصاد ٍ اػالهی هؼاسف داًـىذُ پظٍّـی هؼاٍى هـاٍس            

 

 3111 ،(ع)صادق اهام داًـگاُ التصاد ٍ اػالهی هؼاسف داًـىذُ پظٍّـی تشًاهِ تذٍیي طشح هجشی            

 



 پظٍّؾ هشوض ٍ خشاػاى سٍصًاهِ ٍ ؿْشآسا فشٌّگی، خشاػاى سٍص، التصاد ًـشیات تا ػلوی ّوىاسی            

 (سصذ پایگاُ) خشاػاى سٍصًاهِ ّای

 

  

 دٍؿٌثِ 3109/ 21/3


