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 سوابق تحصیلی: .3

  گرایش تولید صنعتی  –لیسانس مهندسی صنایع  

   فوق لیسانس علوم اقتصادي  

 اد پولی اقتص -گرایش فرعی ،گرایش اصلی اقتصاد انرژي (اقتصاد منابع طبیعی) -دکتراي علوم اقتصادي  

  

  سوابق پژوهشی: .4

  :(Research)الف) موضوعات پژوهشی 

                 هـاي نفتـی   المللـی فـرآورده   هـاي جدیـد در کشـور بـا توجـه بـه بازارهـاي بـین         ارزیابی احداث پاالیشگاه 

  تهران) –(جهاد دانشگاهی 

لی بخش کشـاورزي در  سنجی استقرار صنایع تبدیلی و تکمی هاي نسبی و امکان مطالعه و شناسایی مزیت 

  کشاورزي)جهاد کشور (وزارت 

هـاي انجـام شـده و     وري در واحدهاي صنعتی استان خراسان و چگونگی اسـتفاده از ظرفیـت   مطالعه بهره 

 هاي صنعتی خراسان) شهركشرکت امکانات موجود (

 (سازمان گمرك ج.ا.ا.) مطالعه تطبیقی تخلّفات گمرکی در ایران و برخی کشورهاي منتخب

  الم و راهبردهاي توسعه اقتصادي (دفتر تبلیغات اسالمی خراسان)اس

  اسالمی خراسان)آزادي و رشد (دفتر تبلیغات 

  

  :(Working Paper)موضوعات پژوهشی ب) 

 ول تاریخی در مفهوم بهره.تح 

 اي در ایران (مورد گلدکوئیست). تحلیل تجارت شبکه 

 نگاهی به برنامه چهارم توسعه اقتصادي ایران. 

 . سازي در ایران هی به خصوصینگا 

 تحلیل همگرایی بین صادرات خدمات و درآمد در ایران. 

 1987-1941تحلیل تاریخی مراحل توسعه در ایران در دوره  

 مشهد -قطعات محوري -ایران خودرو -ها ارزیابی کار و زمان در فعالیت 

 اصفهان –در شرکت فیلتر ستاره  طرحریزي واحد صنعتی 
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 مشهد -ایران یت کاالها در شرکت شهدتحلیل کنترل کیف 

  
 : (ISI)آثار پژوهشی  ج)

1-An AHP decision making model for optimal allocation of energy subsidy 
among socio-economic subsectors in Iran, Energy Policy(ISI)( Volume 45, 
June 2012, Pages 24–32) 

  :پژوهشی) –(علمی ) آثار پژوهشی د

  

تحقیقـات  -پژوهشی–بهره وري عوامل تولید و میزان بکارگیري آنها  در صنایع  بزرگ استان خراسان (علمی  -1

  )84پاییز -70شماره -اقتصادي

-تحقیقات مدلسـازي اقتصـادي  -پژوهشی–لسازي تابع رفاه اجتماعی (مطالعه موردي یارانه انرژي)( علمی مد -2

  )90بهار -3شماره 

ه انـرژي بـا اسـتفاده از روش     -عیین اولویت ها و رتبه بندي زیر بخش هاي اقتصادي ت -3 اجتماعی در اخذ یاراـن

 مدلسـازي  تحقیقـات -پژوهشـی –( علمـی  . (FLP)2و برنامه ریزي خطی فـازي ,  (AHP)1فرایند سلسله مراتبی

   )92-11شماره -اقتصادي

  

  ترویجی):-آثار پژوهشی (علمی ذ)

  

ویژگی هاي نظام عملکردي مبتنی بر حداقل سازي جرایم اقتصادي سیستمی( بـر اسـاس عهـد نامـه مالـک       -1

  )19شماره  -91تابستان -سال پنجم -دوره دوم-کاراگاه  –ترویجی  –اشتر)، ( علمی 

اندیشـه  -مطالعات اسالمی-ترویجی–( علمی  برداشتی از اصل مساوات  و نسبت ان با الگوي اسالمی نظام توزیع -2

   )( در دست انتشار)حوزه

  

  تخصصی):-آثار پژوهشی ( علمی ر)

  

تخصیص بهینه یارانه انرژي به زیر بخش هاي اقتصاد ایـران مبتنـی بـر شـاخص سـازي نظریـه عـدالت در          - 1

 )88بهار و تابستان -2شماره -دو فصلنامه اقتصاد اسالمی -تخصصی-اسالم( علمی

 
  ز) آثار پژوهشی ( کنفرانسی):

  

الزامات و ضرورت هاي قانونی مبارزه با جرایم اقتصادي( مجموعه چکیده مقاالت همایش ملی نقش مبارزه بـا   -1

  ).91جرایم اقتصادي در جهاد اقتصادي، سال 

                                                
1 -Analytical Hierarchy Process 
2  - Fuzzy Linear Programming 
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تاثیر قوانین و مقررات حقوقی و اقتصادي بر جرایم اقتصادي( مجموعه چکیده مقـاالت همـایش ملـی نقـش      - 2

  ).91مبارزه با جرایم اقتصادي در جهاد اقتصادي، سال 

ملزومات و اولویت هاي مبارزه با جرایم اقتصادي( مجموعه چکیده مقـاالت همـایش ملـی نقـش مبـارزه بـا        - 3

  ).91ادي، سال جرایم اقتصادي در جهاد اقتص

 

  آثارپژوهشی (کتب)س) 

تئوري اقتصاد خرد پیشرفته، تالیف ژل و رنی، ترجمه احمد عاملی و محمد مهدي عسگري ده   -١

  ,91آبادي.انتشارات دانشگاه علوم اقتصادي،اسفند 

  92- انتشارات دانشگاه علوم اقتصادي، )توزیع و رفاه (نظریه و مدلسازيبرداشتی از  - ٢

ریت در سازمان هاي دانش محور در دوره گذار با رویکرد کارایی اقتصادي و اخالق حرفه مبانی مدی -3

  92-، انتشارات دانشگاه علوم اقتصادياي

  

                                      

  عناوین رساله فوق لیسانس و دکتري: .5

 در ایرانهاي بزرگ صنعتی  فوق لیسانس: شناسایی عوامل موثر بر شدت انرژي در کارگاه  

 هاي اقتصاد با استفاده از فرایند سلسله مراتبی  دکتري: تخصیص بهینه یارانه انرژي به زیربخش(AHP) 

 (FLP)ریزي خطی فازي  و برنامه

 

  سوابق آموزشی دانشگاهی: .6

   / اقتصاد کالن/ کلیات اقتصاد/ اقتصاد اسالمی/ اصـول علـم اقتصـاد/   2اقتصاد خرد  /1تدریس دروس اقتصاد خرد 

  (کارشناسی)/پول و بانکداري 2عمومی ریاضیات/ 1عمومی  یاضیاتر

  (کارشناسی ارشد) / قیمت گذاري انرژي/ سمیناراقتصاد خرد/ اقتصاد خرد پیشرفته

  

  سوابق اجرایی: .7

  الف) سوابق پژوهشی و آموزشی:

  کارشناس اقتصادي کمیسیون اقتصادي مجمع تشخیص مصلحت نظام .1

 رجاء عضو هیات علمی مرکز آموزش عالی .2

  عضو هیات علمی دانشگاه علوم اقتصادي .3

  عضو دائمی انجمن اقتصاد اسالمی .4

  اي خراسان دفتر تحقیقات و استاندارد شرکت برق منطقه –هاي پژوهشی  پروژهداور  .5

 داور مقاالت علمی پژوهشی و علمی ترویجی  .6

 و دکتري داور رساله هاي کارشناسی ارشد .7

  



 

٤

  

  ب) سوابق راهبري طرح و پروژه:

 اندازي دفتر کارآفرینی دانشکده علوم اقتصادي ري و راهراهب .1

 اندازي واحد مشاوره دانشجویی دانشکده علوم اقتصادي راهبري و راه .2

 برنامه دانشکده علوم اقتصادي اندازي دفتر امور فرهنگی و فوق راهبري و راه .3

 اندازي دفتر گسترش معارف قرآنی دانشکده علوم اقتصادي راهبري و راه .4

 اندازي اتوماسیون تغذیه دانشکده علوم اقتصادي و راهراهبري  .5

 اندازي آشپزخانه صنعتی دانشکده علوم اقتصادي راهبري و راه .6

 اندازي سالن اجتماعات دانشکده علوم اقتصادي راهبري و راه .7

   راهبري در برگزاري و طراحی دوره هاي سرمایه گذاري در بازار سهام و ارز .8

 ین المللی بیمه راهبري در برگزاري همایش ب  .9

 
  

  اجرایی:امور ج) سوابق 

 ه علوم اقتصاديگامدیر امور دانشجویی دانش .1

 ه علوم اقتصاديگادانش پژوهشیمدیر امور  .2

 ه علوم اقتصاديگارئیس مرکز کارآفرینی دانش .3

  مدیر مسوول انتشارات دانشگاه علوم اقتصادي .4

  ه علوم اقتصاديگاعضو شوراي آموزشی و پژوهشی دانش .5

  ه علوم اقتصاديگاون موارد خاص دانشعضو کمیسی .6

 ه علوم اقتصاديگاعضو و دبیر شوراي فرهنگی دانش .7

  ه علوم اقتصاديگادانش رئیس هیات نظارت بر نشریات دانشجویی .8

 ه علوم اقتصاديگادانشدبیر هیات نظارت  .9

  ه علوم اقتصاديگادانشعضو ستاد شاهد و ایثارگر در  .10

 ه علوم اقتصاديگادانشمی عضو و دبیر کمیته ترفیع اعضاي هیات عل .11

 ه علوم اقتصاديگادانشعضو کمیته آموزش ضمن خدمت در  .12

 عضو کمیته سرمایه گذاري صندوق رفاه دانشجویان .13

  دبیر کمیته اجرایی همایش بین المللی بیمه و عضو کمیته علمی همایش    .14

  


