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 محمدعلی ابوترابی 
 https://www.linkedin.com/in/mohammad-ali-aboutorabi-

79431194/ 

 

 aboutorabi.econ@gmail.com  

   

  ایمروری بر سوابق حرفه 

 استادیار اقتصاد؛ •

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 دکترای علوم اقتصادی؛ •

 ایران، اقتصاد کالن ، اقتصادریزی توسعه، اقتصاد فرهنگ، برنامهاقتصادسنجی مالی، اقتصاد توسعه،بازارهای  :تدریس

 پژوهشگر؛ •

  اقتصاد فرهنگ، مالی-اقتصاد کالن، رشداقتصاد  :تخصص

    

  سوابق تحصیلی 

 دانشگاه فردوسی مشهد

 مشهد، ایران

 مالی-کالنتوسعه اقتصادی، اقتصاد ایران، اقتصاد 

 دکتری

 )بدون احتساب نمره رساله( 17.96معدل: 

1393 

 فردوسی مشهددانشگاه  

 مشهد، ایران

 مالی-کالن علوم اقتصادی، اقتصاد

 کارشناسی ارشد

 19.11معدل: 

1388 

 دانشگاه فردوسی مشهد

 مشهد، ایران

 علوم اقتصادی، اقتصاد نظری

 کارشناسی

 18.94معدل: 

1386 

 نژاد )سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان(دبیرستان شهید هاشمی

 مشهد، ایران

 تجربیعلوم 

 دانشگاهیدیپلم و پیش

 17.49معدل: 

1381 
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  افتخارات 

 امعه و صنعتهمکاری با جعضو هیأت علمی برتر در  •

 ناوریحقیقات و فم، توزارت علو

9913  

 یبخش انتشار مقاله در مجالت معتبر خارج ه دردیبرگزگر ژوهشپ  •

 وهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیژپ 

9913  

 رتبه اول آزمون دکتری رشته علوم اقتصادی •

 دانشگاه فردوسی، دانشکده علوم اداری و اقتصادی

1388 

 رشته علوم اقتصادی رتبه اول مقطع کارشناسی ارشد •

 دانشگاه فردوسی، دانشکده علوم اداری و اقتصادی

1388 

 اول مقطع کارشناسی رشته علوم اقتصادی، گرایش اقتصاد نظریرتبه  •

 دانشگاه فردوسی، دانشکده علوم اداری و اقتصادی

1386 

  

  نامه / رسالهپایان 

 اثربخشی توسعه مالی بر رشد اقتصادی در ایران کنندهمطالعه زیرساختارهای تعیینرساله دکتری:  

 (19.75درجه عالی )

1393 

های توسعه مالی و رابطه علّی آن با رشد اقتصادی بررسی روند شاخص نامه کارشناسی ارشد:پایان

 1352-84های در ایران طی سال

 (19.5درجه عالی )

1388 

    

  ایتجارب حرفه 

 مطالعات فرهنگیپژوهشگاه علوم انسانی و 

 استادیار

 ؛ اقتصاد فرهنگ؛ اقتصاد رشدمالی-: اقتصاد کالنپژوهشی گرایش •

 ریزی اقتصادیبرنامه دروس کارشناسی ارشد:تدریس  •

 1397  آذر

 تا کنون

 علوم اسالمی رضویدانشگاه  

 استاد مدعو

 بازارهای مالیتدریس دروس کارشناسی:  •

 1396مهر  

 1396تا بهمن  

 اسالمی مشهدآزاد  دانشگاه  

 استاد مدعو

 اقتصادسنجیتدریس دروس کارشناسی ارشد:  •

 1395مهر  

 1395تا بهمن  

 دانشگاه سمنان

 استاد مدعو

 ؛ اقتصاد توسعهتدریس دروس کارشناسی ارشد: اصول علم اقتصاد •

 ؛ اقتصاد ایرانریزی اقتصادیتدریس دروس کارشناسی: توسعه اقتصادی؛ برنامه •

 

 1394مهر  

 1395بهمن  تا  
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 المللی امام رضادانشگاه بین

 استاد مدعو

تدریس دروس کارشناسی ارشد: اقتصادسنجی؛ اقتصاد توسعه؛ اقتصاد فرهنگ در ایران؛  •

 اصول علم اقتصاد

 تدریس دروس کارشناسی: پول، ارز و بانکداری؛ اقتصاد کالن •

 1388بهمن  

 1395مرداد  تا  

 مؤسسه آموزش عالی فردوس

 استاد مدعو

های پولی و مالی؛ المللی؛ سیاستهای پولی و مالی بینتدریس دروس کارشناسی: سازمان •

 پول، ارز و بانکداری؛ توسعه اقتصادی

 1389مهر  

 1394تیر  تا  

 دانشگاه فردوسی مشهد

 استاد مدعو

 های پولی و مالیالمللی؛ سیاستهای پولی و مالی بینتدریس دروس کارشناسی: سازمان •

 1389بهمن  

 1392تیر  تا  

 مؤسسه آموزش عالی عطار

 استاد مدعو

 های پولی و مالیتدریس دروس کارشناسی: اقتصاد کالن؛ سیاست •

 1390مهر  

 1392تا تیر  

 مؤسسه آموزش عالی بانکداری

 استاد مدعو

 تدریس دروس کارشناسی ارشد: بانکداری نوین؛ اقتصادسنجی •

 اقتصاد؛ پول، ارز و بانکداری؛ بازارهای مالیتدریس دروس کارشناسی: کلیات علم  •

 1388بهمن  

 1391تا بهمن  

 مؤسسه آموزش عالی کاویان

 استاد مدعو

 المللی؛ پول، ارز و بانکداریهای پولی و مالی بینتدریس دروس کارشناسی: سازمان •

 1389مهر  

 1389بهمن  تا  

    

  انتشارات 

 انتشارات به زبان انگلیسی  

2020 Muhammad Shahbaz, Mohammad Ali Aboutorabi and Farzaneh Ahmadian Yazdi 

• Foreign Capital, Natural Resources Rents and Financial Development: A New 
Approach 

Global Business Review, In Press, Accepted Manuscript. 
2020 Ali Mosaferi, Mohammad Ali Aboutorabi and Mehdi Hajamini 

• The Causal Relationship of Public Expenditure on Culture and Sustainable 
Development: The Case of the European Union  

Iranian Economic Review, In Press, Accepted Manuscript.  

2012 Mohammad Ali Aboutorabi and Naeeme Aboutorabi 

• Financial Development and Economic Growth in Iran: The Survey of the 
Trend of Financial Development Indicators and its Causality Relationship with 
Economic Growth in Iran 

Lambert Academic Publishing (LAP): Saarbrücken, Germany.  
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2012 Mohammad Ali Aboutorabi 

• The Effect of Inflation on Financial Development: The Case of Iran 
Journal of Basic and Applied Sciences Research, 2(8): 8394-8400. 

    

 هامقاالت همایش  

 محمدعلی ابوترابی لیدا گوهری و ،مسعود نیکوقدم

  رانیرشد در ا-یمال یو رابطه علّ  یباز بودن تجار •

. دانشگاه شهید یو علوم اجتماع  ییاقتصاد، دارا ،یتجارت جهان ت،یریمد یالمللنیکنفرانس باولین 

 بهشتی: تهران 

1398 

 محمدعلی ابوترابی

 ریناپذواقعاً اجتناب یکاریب-تورم یاستیمبادله س ای: آیاستیو توسعه مرز امکانات س یتوسعه مال •

  است؟

  : برلینیتجارت، بانک، اقتصاد و حسابدار ،یامور مال تیریمد یالمللنیکنفرانس باولین 

1398 

 و حسن جودکی محمدعلی ابوترابی  زهرا خوشبوئی،

 مداخله دولت در تئاتر ایران: قاعده در برابر صالحدید •

 تهران اداره کل هنرهای نمایشی: .های بخش غیر دولتیر و ظرفیتاتتئ لیالملسمینار بین 

1395 

 محمدعلی ابوترابی  و فرزانه احمدیان یزدی

طالعه نقش توسعه مالی بر نحوه اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر انباشت سرمایه فیزیکی در م •

 ایران 

تکنولوژی، دانشگاه مرکز مطالعات  .گذاری در ایرانمین مالی و سرمایهأهشتمین کنفرانس توسعه نظام ت

 تهران : صنعتی شریف

1395 

 محمدعلی ابوترابی علی اکبر ناجی میدانی، سبا مجتهدی و

 های مختلف اقتصاد ایرانبررسی اثر ساختار بازار سرمایه بر رشد اقتصادی بخش •

اتاق صنایع، معادن و کشاورزی خراسان  .اولین همایش توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار

 رضوی: مشهد

1392 

 محمدعلی ابوترابیتقی ابراهیمی ساالری و 

 بررسی ارتباط رشد و توزیع درآمد جاری از منظر اسالم •

 : بابلسردانشگاه مازندران .اولین همایش جهاد اقتصادی

1391 

 و دیگران محمدعلی ابوترابیسید محمد حسینی، 

 توسعه اقتصادی، تعامل یا تقابل؟زهد و  •

 : مشهددانشگاه فردوسی مشهد .اولین همایش اقتصاد اسالمی و توسعه

1387 

  

 پژوهشی-مقاالت علمی 

 فرزانه احمدیان یزدیو  محمدعلی ابوترابی

  موهبت منابع؟ ای نی: نفررانیدر ا یکیزیف هیو سرما یعیرانت منابع طب ،یتوسعه مال •

 17-1صفحات ، 1، شماره 6دوره دوفصلنامه بررسی مسائل اقتصاد ایران، 

1398 
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 امینی و سحر توحیدی، مهدی حاجمحمدعلی ابوترابی

توسعه و توسعه  در حال یاز کشورها ی: شواهد تجربیکاریب-تورم یاستیو مبادله س یتوسعه مال •

  افتهی

 34-9 صفحات، 2شماره ، 1دوره ، های برنامه و توسعهفصلنامه پژوهش

1398 

 فرزانه احمدیان یزدیو  محمدعلی ابوترابی

یافته در ی اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر اعتماد عمومیتمطالعه تأثیر توسعه مالی بر نحوه •

 ایران 

 166-137، صفحات 18شماره  ،26دوره ، های اقتصاد پولی، مالیدوفصلنامه پژوهش

1398 

 محمدعلی ابوترابی و مسعود نیکوقدم

 رشد اقتصادی در ایران-تأثیر تورم بر رابطه علّی توسعه مالی •

 299-269 صفحات ،29، شماره 8دوره ، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران

1398 

 محمدعلی ابوترابی و فرزانه احمدیان یزدی

 ایران نقش توسعه مالی در تبدیل رانت منابع طبیعی به سرمایه خارجی در  •

412-209صفحات  ،73، شماره 19دوره ، پژوهشنامه اقتصادی  

1398 

 محمدعلی ابوترابیو  سید محمد حسینی، زهرا خوشبوئی

های های دولت در تئاترمداخله دولت و کارآیی تولیدات فرهنگی؛ تعیین مرز بهینه مداخله •

 تهران 

 146-121صفحات  ،44، شماره 11دوره ، راهبرد فرهنگ فصلنامه

1397 

 محمدعلی ابوترابیامینی و مهدی حاج

 خوانش انتقادی کتاب »تصورِ عصر پساتوسعه« ی فهمِ توسعه:توسعه  •

 176-153، صفحات 9، شماره 18، سال های علوم انسانیپژوهشنامه انتقادی متون و برنامه

1397 

 و مهدی حاج امینی  محمدعلی ابوترابیتوران کندری، 

 تأمین مالی بیرونی و اشتغال بخش فرهنگ: مورد صنایع دستی ایران  •

 133-103ات ، صفح20، شماره 10دوره ، گذاری اقتصادیفصلنامه سیاست

1397 

 محمدعلی ابوترابیی، سید محمد حسینی و زهرا خوشبوئ

 های سیاستیهای دولت در بازار هنرهای نمایشی ایران: تجربیات و داللتمداخله •

 33-9، صفحات 3، شماره 3، دوره سیاستگذاری عمومیفصلنامه 

1396 

 محمدعلی ابوترابی و فرگوهری، مصطفی سلیمی لیدا

 توسعه مالی بر سرمایه انسانی در ایران بررسی اثر  •

 209-183 ، صفحات3، شماره 16، دوره های اقتصادی )رشد و توسعه پایدار(فصلنامه پژوهش

1395 

 و سید محمد حسینی  فر، مصطفی سلیمی، محمدعلی فالحیمحمدعلی ابوترابی

 توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران  ها بر رابطه علّیاثر مالکیت دولتی بانک •

 126-99صفحات  ،4، شماره 15دوره ، های اقتصادی )رشد و توسعه پایدار(فصلنامه پژوهش

 

 

1394 
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 دل شهرنوی و نسرین رضایی مقدمو هدی زنده محمدعلی ابوترابی

 یو نقش آن در رشد اقتصاد یهای اسالمهای نوآورانه عقدبررسی ظرفیت •

 35-5، صفحات 56فصلنامه اقتصاد اسالمی، شماره 

1393 

 ، هانیه فنودی و سبا مجتهدیمحمدعلی ابوترابی

 عقود اسالمی، تعمیق مالی و رشد اقتصادی •

 114-83، صفحات 12 شماره ،6 گذاری اقتصادی، سالفصلنامه سیاست

1393 

 فر و سید محمد حسینی محمدعلی فالحی، مصطفی سلیمی ،محمدعلی ابوترابی

 ایران در اقتصادی رشد-مالی علّی توسعه رابطه بر درآمدهای نفتی اثر •

 28-1، صفحات 2، شماره 10های اقتصادی سابق(، دوره )بررسی مقداریفصلنامه اقتصاد 

1392 

 و محمدعلی فالحی  محمدعلی ابوترابی

نقش سیستم بانکی و بازار سهام در رشد اقتصادی: مطالعه موردی کشورهای  ایبررسی مقایسه •

 منا

 47-29، صفحات 6دو فصلنامه اقتصاد پولی، مالی، شماره 

1392 

 محمدعلی ابوترابیفر و مصطفی سلیمی

 نقش پول  تعدیلمنابع بانکی با رویکرد  تخصیصو  تجهیزالگوی جدید  •

 208-181، صفحات 42فصلنامه اقتصاد اسالمی، شماره 

1390 

 محمدعلی ابوترابیفر، محمدجواد رزمی و مصطفی سلیمی

 بررسی رابطه علّی شاخصهای توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران •

 103-75، صفحات 1، شماره 7سابق(، دوره  اقتصادیهای فصلنامه اقتصاد مقداری )بررسی

1389 

  

 ترویجی-مقاالت علمی 

 یابوتراب یمحمدعلو  ینیامحاج یمهد

با مدل  یکشورنیب یقیمطالعه تطب کیوجود دارد؟  یاستیمبادله س یکاریتورم و ب انیم ایآ •

 (GVAR) یجهان یخودبازگشت بردار

 21-1، صفحات 1، شماره 5دوره اقتصاد تطبیقی، فصلنامه  دو

1397 

 و لیال بهرامی محمدعلی ابوترابی

 هنر اقتصادتوسعه  در دولت نقش •

 26-19، صفحات 9فصلنامه پژوهش هنر، شماره 

1394 

 لیدا گوهری و محمدعلی ابوترابی فرشید گوهری،

 منتخب یکشورها یمورد مطالعهی )بانک بخش بر دیتأک با فقر کاهش بر یمال توسعه اثر یبررس •

 (توسعه حال در

 160-132صفحات  ،43شماره ، 11سال  ،نشریه راهبرد توسعه

1394 
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 های پژوهشیطرح 

 و دیگرانحمیدرضا ششجوانی  ،محمدعلی ابوترابی )مجری طرح(

 رانیخالق در ا عیصنا یمناسب براپیشنهاد نظام آماری  •

 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

1399-1400 

 امینی و سحر توحیدیمهدی حاج، )مجری طرح( محمدعلی ابوترابی

ترسیم ساختار و ارزیابی  سرمایه ایران در چارچوب مفهومی توسعه مالی:های بازار چالش •

 عملکرد

 کشور شرفتیپ  یبرا یعلوم انسان یطرح اعتال و سامانده

1398-1399 

 محمدعلی ابوترابی

 ییهادرس :یکاریب-تورم یاستیجانب عرضه کل و مبادله س استیس کیبه عنوان  یتوسعه مال •

 ران یاقتصاد ا یبرا

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

1397 

 )همکار طرح( و دیگران محمدعلی ابوترابی  حسین امینی مشهدی، مهدی مولوی، 

 های پژوهشی مبتنی بر کاربردهای فناوری نانو در بیومواد پزشکیتعیین اولویت •

 جهاد دانشگاهی مشهد

1394 

دل شهرنوی هانیه فنودی، مریم روحانی، هدی زنده، سبا مجتهدی، محمدعلی ابوترابی )مجری طرح(

 و نسرین رضایی مقدم

 زاهای رشد درونتأثیر اجرای عقود اسالمی در بازارهای مالی بر رشد اقتصادی در چارچوب مدل  •

 دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم شعبه مشهد

1392 

 )همکار طرح( محمدعلی ابوترابیسید مهدی مصطفوی و 

 بانکداری خصوصی در چارچوب بانکداری اسالمی •

 دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم شعبه مشهد

1386 

 )همکار طرح( و دیگران محمدعلی ابوترابی مهدی خداپرست مشهدی، 

های مربوطه( و تعیین میزان یافته )با تکمیل فرمپژوهشی خاتمه هایارزیابی اقتصادی طرح •

 هاها با توجه به این ارزیابی و تحلیل آناستفاده از نتایج پروژه

 ای خراسان شرکت برق منطقه

1386 

  

 هایادداشت 

 امینیو مهدی حاج محمدعلی ابوترابی

 کتاب راهبردهای توسعه اقتصادی یادداشت نقد: •
 شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی

1397 

 محمدعلی ابوترابی  امینی ومهدی حاج

 ارزیابی کتاب »تصورِ عصر پساتوسعه«  •

 شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی

 

1397 

http://internship.um.ac.ir/project.php?R=529
http://internship.um.ac.ir/project.php?R=529
http://internship.um.ac.ir/project.php?R=529
http://internship.um.ac.ir/project.php?R=529
http://internship.um.ac.ir/project.php?R=529
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 محمدعلی ابوترابی

 شناسی الگوی بانکداری ایران نقد کتاب آسیب •

 شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی

1397 

 محمدعلی ابوترابی

 های سطح پایین همزماندر دام تعادل اقتصاد ایران •

 )تین تاک( شرکت ارتباطات سیار هوشمند امین

1396 

 محمدعلی ابوترابی

 نظام مالی و فضای کسب و کار •

 36-38، صفحات کسب و کار طیبهبود مح کردیبا رو داریتوسعه پا شیهما نیدومنامه اتاق بازرگانی، 

1392 

 محمدعلی ابوترابی

 اسالمی پیشرفت-پیوندهای ماقبل و مابعد الگوی ایرانی –دانش ما از توسعه باید به روز شود  •

 115-117صفحات ، 1اسالمی پیشرفت، شماره -گفتمان الگو، دو ماهنامه الگوی ایرانی

1392 

  

ها/ نشست  هاسخنرانی    

 در بخش فرهنگ یاقتصاد یگذاراستیس •

 اقتصاد هنر یهاسلسله نشست 

 انشگاه سورهد

 1399  ید

 یست؟ چ مداخله دولت در هنر یسطح و نوع کارآ •

 رانیدر ا یفرهنگ عیصنا یپژوهش یدستاوردها ینشست تخصص

 یفرهنگ عینرم و صنا یهایعلوم و فناور یپارک مل

 1399  ذرآ

 با شکاف بزرگ ییاروی در رو کیاستراتژ ی: فرصت"ییاقتصاد رشد و همگرا"کرونا و  یپاندم •

 بحران کرونا یاقتصاد یهادرس  ینشست تخصص

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 1399  ذرآ

 است؟  ریناپذاجتناب   یکاریب-تورم   یاستیمبادله س  ای: آیاستیو توسعه مرز امکانات س  یتوسعه مال •

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 1398بهمن  

در سه دهه  رانیمعاصر ا یتجمس یهنرها یو اقتصاد یبر مطالعه بازار مال یاکتاب »مقدمهنقد  •

 ر« یاخ

 فرهنگ، هنر و ارتباطاتپژوهشگاه 

 1398 آبان

 پایه برای شهر اصفهان استراتژی توسعه فرهنگ  •

 ینشست بررسی راهکارهای اقتصاد فرهنگ و هنر در چهارباغ عباس

 شهرداری اصفهان 

 1397بهمن  

 تالقی هنر و علم اقتصاد: سنتز علم اقتصاد هنر •

 ، دانشگاه هنر تهرانایران همایش پرسش از هنر معاصر

 1397آبان 

 « ایران بانکداری الگوی شناسیآسیب » نقد کتاب •

 و کتب علوم انسانی بررسی متونشورای 
 1397مهر  
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 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 های سیاستیاقتصاد ایران: شواهد و داللت •

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
 1395دی  

 «بسته خروج غیرتورمی از رکود»تحلیل و نقد  •

 دانشگاه سمنان، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری

 1394آبان 

 کننده اثربخشی توسعه مالی بر رشد اقتصادی در ایران )بخش دوم(زیرساختارهای تعیین •

 دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی
 1392دی  

 اثربخشی توسعه مالی بر رشد اقتصادی در ایران )بخش اول( کنندهزیرساختارهای تعیین •

 دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی
 1392مهر  

 تحلیل عوامل نهادی بسترساز بازارهای مالی در ایران •

 دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی
 1391اردیبهشت  

 راستای نیل به توسعه مالیبانکداری اسالمی در  •

 دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم، شعبه مشهد
 1390شهریور  

 ارتباط متقابل توسعه مالی و توسعه اقتصادی •

 دانشگاه فردوسی مشهد، پژوهشکده مطالعات اسالمی در علوم انسانی

 

 1390خرداد  

  

  های کارشناسی ارشدنامهراهنمایی پایان 

 آسیایی منصوره

 بخش فرهنگ یبرا منسجم یتوسعه اقتصاد  یاستراتژ کیاعمال  یسنجامکان •

 المللی امام رضادانشگاه بین، هنرفرهنگ و کارشناسی ارشد، رشته اقتصاد 

1397 

 الهه سیدشماری 

  زادرون رشد مدل یک در فرهنگ مصرف سرمایه •

 المللی امام رضا، دانشگاه بینهنرفرهنگ و کارشناسی ارشد، رشته اقتصاد 

1397 

 زهرا غفوری 

یک تحلیل نظری از نقش توسعه  های بازار کار هنرمندان:و اصطکاک اندازسرمایه انسانی، پس •

 مالی

 المللی امام رضا، دانشگاه بینهنرفرهنگ و کارشناسی ارشد، رشته اقتصاد 

1397 

 راحله یوسفی

 تهران شهر نقاشی بازار کیپرهایسوی گیت هنرمندان و آثار از انتخاب بر مؤثر عوامل بررسی •

 هنر اصفهان، دانشگاه هنرفرهنگ و کارشناسی ارشد، رشته اقتصاد 

1396 

 علی مسافری

مخارج عمومی فرهنگ و توسعه پایدار: نمونه موردی کشورهای عضو اتحادیه  بررسی رابطه علّی •

 2015-2000اروپا 

 المللی امام رضاهنر، دانشگاه بینفرهنگ و کارشناسی ارشد، رشته اقتصاد 

1396 
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 مریم زهراب

 کالرک-بیان مجدد قانون پتی: پایهاقتصادی فرهنگ یاستراتژی توسعه  •

 المللی امام رضاهنر، دانشگاه بینفرهنگ و کارشناسی ارشد، رشته اقتصاد 

1396 

 فرزانه صنمی 

  های خصوصی هنری حجم معامالت گالریکنندهمطالعه زیرساختارهای تعیین •

 هنر اصفهانهنر، دانشگاه فرهنگ و کارشناسی ارشد، رشته اقتصاد 

1396 

 توران کندری 

 اشتغال در فرهنگ و هنر: مورد مطالعه صنایع دستی ایران تأمین مالی بیرونی و  •

 المللی امام رضاکارشناسی ارشد، رشته اقتصاد هنر، دانشگاه بین

1395 

 سمیرا اجتهادی 

 شهر مشهد یسینومطالعه خوش موردتوسعه بازار هنر:  یرساختارهایز نییمطالعه و تب •

 المللی امام رضاکارشناسی ارشد، رشته اقتصاد هنر، دانشگاه بین

1395 

 یزهرا خوشبوئ

ی آیتعیین مرز بهینه مداخالت دولت در بازار هنرهای نمایشی: بررسی رابطه مداخله دولت و کار •

 بازار در تئاترهای تهران

 المللی امام رضاکارشناسی ارشد، رشته اقتصاد هنر، دانشگاه بین

1395 

 
 

  

  های کارشناسی ارشدنامهمشاوره پایان 

 آیناز امینی

 رانیا یهادر استان یو رشد اقتصاد یدرآمد یرابطه نابرابر •

 کارشناسی ارشد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

1399 

 محمدزادهفاطمه 

 محور بر انباشت سرمایه انسانیمحور و بازارتأثیر ساختار مالی بانک •

 عالمه طباطبایی ، دانشگاهاقتصادکارشناسی ارشد، رشته 

1399 

 سارا رمضانی

های پذیرفته در شرکت عامل بینی مدیرکوتهدوره تصدی مدیرعامل با  رابطه تخصص مالی و •

 تهران اوراق بهادار شده دربورس

 المللی امام رضاکارشناسی ارشد، رشته حسابداری، دانشگاه بین

1395 

 پورنرگس عراق 

سود و سود تقسیمی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق  گذاری،رابطه پویای سرمایه •

 بهادار تهران 

 آزاد مشهد کارشناسی ارشد، رشته حسابداری، دانشگاه

1395 

 کریمیاسما 

 رایتیها در آثار کپیو تطبیق آن رایتکپیمروری بر نظریه های اقتصاد  •

 اصفهان کارشناسی ارشد، رشته اقتصاد هنر، دانشگاه

1394 
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 زادهرضا تقی

 گذاران نهادی، عدم تقارن اطالعات و نقدینگی بازار سهامسرمایه •

 المللی امام رضاکارشناسی ارشد، رشته حسابداری، دانشگاه بین

1394 

 نیاعلی عباس

 گذاری به جریان نقدی تحت شرایط عدم تقارن اطالعاتیحساسیت سرمایه •

 المللی امام رضاکارشناسی ارشد، رشته حسابداری، دانشگاه بین

1394 

 امیر موالیی
 و پذیرش ریسک مدیریتی  کاریحسابداری محافظه •

 المللی امام رضاکارشناسی ارشد، رشته حسابداری، دانشگاه بین

1394 

 رضا امینیان

 تأثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی بر تغییرپذیری بازده سهام •

 المللی امام رضاکارشناسی ارشد، رشته حسابداری، دانشگاه بین

1394 

 1393 ناهید هدایتی

 بررسی رابطه چولگی بازار و مقطع بازده سهام •

 المللی امام رضاکارشناسی ارشد، رشته حسابداری، دانشگاه بین

 

 سید رضا مقامی

یی هزینه شعب بانک صادرات استان خراسان رضوی با آهای شخصی مدیران بر کارثیر ویژگیأ ت •

 استفاده از تحلیل مرزی تصادفی

 مدیریت علوم بانکی، موسسه آموزش عالی بانکداری کارشناسی ارشد، رشته 

1391 

   

هامهارت    

 • Software: 
Eviews, Microfit, Stata, SAS, SPSS, OxMetrics 

 • Language: 
Persian (Native); English (Fluent) 
 

   

هاشرکت در کارگاه    

 یو اجتماع  یدر حوزه علوم انسان ییو کارفرما یکاربرد نامهانیرساله و پا ،طرحنامه نیتدو •

 فرزانه میرشاه والیتی: استاد

 علوم انسانی و مطالعات فرهنگیپژوهشگاه پژوهشکده اقتصاد و مدیریت، 

 1399آذر  

 ی اثبات بودجه یهاشاخصو  یثبات مال انیم وندیو پ  ی ستمیس سکیر ،یمال یهابحران  •

 : فرزانه احمدیان یزدیاستاد

 علوم انسانی و مطالعات فرهنگیپژوهشگاه پژوهشکده اقتصاد و مدیریت، 

 1399آذر  

 یو اجتماع  یدر حوزه علوم انسان ییو کارفرما یکاربرد یهاطرح یطرحنامه برا نیتدو •

 : الهام ابراهیمیاستاد

 علوم انسانی و مطالعات فرهنگیپژوهشگاه پژوهشکده اقتصاد و مدیریت، 

 1399آبان 
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 Eviewsافزار اقتصادسنجی کارگاه نرم •

 امینی: مهدی حاجاستاد

 علوم انسانی و مطالعات فرهنگیپژوهشگاه پژوهشکده اقتصاد و مدیریت، 

 1397مهر  

 شناسی علمپارادایم و روش •

 ایماناستاد: محمد تقی 

 دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم، شعبه مشهد

 1393آذر  

   

گفتارهاو درس هابرگزاری کارگاه    

 یمال-اقتصاد کالن یمبان •

 علوم انسانی و مطالعات فرهنگیپژوهشگاه پژوهشکده اقتصاد و مدیریت، 

 1398آذر  

 مالی-ای بر اقتصاد کالنمقدمه •

 علوم انسانی و مطالعات فرهنگیپژوهشگاه پژوهشکده اقتصاد و مدیریت، 

 1397مهر  

 مبانی اقتصادسنجی عمومی •

 علوم انسانی و مطالعات فرهنگیپژوهشگاه پژوهشکده اقتصاد و مدیریت، 

 1397خرداد  

 های تابلوییهای زمانی و دادهاقتصادسنجی سری •

 المللی امام رضااه بیندانشگ ،دانشکده هنر و معماری اسالمی

 1395 مرداد

 های تابلوییهای زمانی و دادهاقتصادسنجی سری •

 المللی امام رضا، دانشگاه بیندانشکده هنر و معماری اسالمی

 1394  دی

 های تابلوییهای زمانی و دادهاقتصادسنجی سری •

 امام رضا المللیدانشگاه بین، دانشکده هنر و معماری اسالمی
 1394مرداد 

 های تابلوییهای زمانی و دادهاقتصادسنجی سری •

 دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشکده علوم اداری و اقتصادی
 1392بهمن  

   

هاهمایشبرگزاری      

 همایش علوم انسانی، تولید و صنعت

 عضو کمیته علمی و مدیر کارگروه اقتصاد، مدیریت و صنعت •

 انسانی و مطالعات فرهنگیعلوم پژوهشگاه 

 1397اسفند  

   

علمی داوری در مجالت    

 فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران 

 دانشگاه بوعلی سینا
 1399مهر  

 کنونتا  

 یعلوم و فنون نظامفصلنامه  •

 ران یا یاسالم یو ستاد ارتش جمهور  یدانشگاه فرمانده
 1398 آبان

 کنونتا  

 اقتصاد ایرانبررسی مسائل فصلنامه  •

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 1397  آذر

 کنونتا  
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 اقتصاد مقداری فصلنامه •

 دانشگاه شهید چمران اهواز 

 1397آذر  

 کنونتا  

 پژوهشی دفاعیفصلنامه آینده •

 دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسالمی ایران 
 1397مهر  

 کنونتا  

 های علوم انسانیانتقادی متون و برنامه پژوهشنامه •

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 1397شهریور  

 کنونتا  

 اقتصاد تطبیقیفصلنامه دو  •

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 1396  آذر

 1397اسفند  تا  

 اقتصاد و تجارت نوینفصلنامه  •

 فرهنگیپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
 1396  مهر

 تا کنون

 ای توسعه منطقه های اقتصاد و پژوهشفصلنامه دو  •

 فردوسی مشهددانشگاه 
 1395  مهر

 تا کنون

 گذاری اقتصادیسیاستفصلنامه  •

 یزددانشگاه 
 1395  شهریور

 تا کنون

 فصلنامه مدلسازی اقتصادسنجی •

 دانشگاه سمنان
 1394مرداد 

 تا کنون

 کاربردی اقتصاد هایفصلنامه نظریه •

 دانشگاه تبریز

 1394رداد  خ

 تا کنون
   

های علمیهمایشداوری در      

 پیشرفت یرانیا-یاسالم یالگو متون یبررس شیهما •

 ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیشورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
 1398  تیر

 ها و متونبررسی برنامه: یرانیا یو کاال یمل دیاز تول تیحما شیهما •

 ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیشورای بررسی متون و کتب علوم انسانی

 1397تیر  

   

  سوابق اجرایی 

 دبیر تخصصی دو فصلنامه بررسی مسائل اقتصاد ایران •

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 1399آبان 

 تا کنون

 (ماپی)س یاطالعات پژوهش تیریمد کپارچهیسامانه  یمشورت یعضو شورا •

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 1399تیر  

 تا کنون

 دبیر تخصصی فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین •

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 1398 آبان

 تا کنون

 عضو شورای تحصیالت تکمیلی پژوهشکده اقتصاد و مدیریت •

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 1397آذر  

 تا کنون
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 مشاور وزارتخانه و عضو دبیرخانه اقتصاد فرهنگ و هنر •

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 1397فروردین  

 1397اسفند  تا  

 مشاور وزارتخانه و عضو گروه اقتصاد فرهنگ و هنر •

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
 1395  فروردین

 1395اسفند  تا  
 


