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 مدارک تحصیلی

 

 سال اخذ مدرک  دانشگاه  رشته تحصیلی  مدرک 

 1369بهمن  امام صادق  اسالمی اقتصاد و معارف  فوق لیسانس 

 1380تیر  امام صادق  علوم اقتصادی  دکتری

 

 ها نامهعناوین پایان

ترین خریداران نفت خام ایران از میان کشورهای جهان سوم )مورد ترکیه و  تحلیل تقاضای عمده   :کارشناسی ارشد •

 پاکستان( 
   نظریه سیاست استراتژیک تجاری و کاربرد آن در توسعه صادرات صنعتی ایران: دکتری •

 

 

 

  مشخصات فردی

 پایه  مرتبه علمی  نام خانوادگی  نام 

 21 تمام داست ا میرجلیلی سید حسین

 آدرس: 

 پژوهشکده اقتصاد 

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 خیابان شصت و چهارم، بزرگراه کردستان، تهران، ایران. 

 02188053222: تلفن 

 02188053222: فکس

 

 تهران، ایران. 14155- 6419 پستی:صندوق 
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 مرتبه علمی 
 مرکز آموزش عالی  تا  از مرتبه علمی 

وابسته به وزارت علوم، تحقیقات    - مطالعات فرهنگیپژوهشگاه علوم انسانی و   1380/ 7/7 1377/ 1/1 مربی

 و فناوری 
وابسته به وزارت علوم، تحقیقات    - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1385/ 4/2 1380/ 8/7 استادیار

 و فناوری 
تحقیقات  وابسته به وزارت علوم،  - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 24/10/1398 1385/ 5/2 دانشیار

 و فناوری 
 

 تمام استاد

 

وابسته به وزارت علوم، تحقیقات  - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی کنون 25/10/1398

 و فناوری 

 

 های تخصصی دوره 

 دانش آموخته دوره عالی مذاکرات تجاری بین الملل )دوره یکساله(  •

هدف این دوره تربیت مذاکره کنندگان نخبه در مذاکرات تجاری چند جانبه بود. از جمله شرایط پذیرش در این دوره، داشتن  

های اقتصاد،بازرگانی و حقوق،  دکتری و در شرایط خاص کارشناسی ارشد در رشته سال سابقه مدیریت، دارا بودن    5حداقل  

انگلیسی و مصاحبه ورودی بود. محتوای دوره شامل: اصول و مقررات سازمانهای اقتصادی، قبولی در آزمون مکالمه زبان  

های  نامهفنون مذاکرات دوجانبه، روشهای مذاکرات چند جانبه، حقوق اقتصادی )و تجاری(، مباحث مالی و بانکی، موافقت 

ن از صندوق پول،  اانگلیسی تدریس شد و مدرسزبان    الملل بود. تمام دروس این دوره بهسازمان جهانی تجارت و روابط بین

انکتاد، بانک جهانی، موسسه مطالعات ژنو، مرکز آموزش مذاکرات در هلند، دانشگاه سینسیناتی اوهایو آمریکا، مدیرکل 

 سابق گات، جترو ژاپن و موسسه تجاری کره جنوبی آن را تدریس نمودند. 

 مالی وتحلیل ریزی و تجزیه دانش آموخته دوره برنامه  •

در ایران اجرا شد و هدف از آن ارائه چارچوب    1370المللی پول و به زبان انگلیسی در سال  این دوره توسط صندوق بین

( برای مدیران بانک مرکزی،وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان Financialهای تحلیل بخش مالی )تحلیلی و فن

 وبودجه بود. برنامه

 ( 1386-1385ساله)سال تحصیلی انجام فرصت مطالعاتی یک  •

پیتر   پرفسور  نظر  زیر  انگلستان  بیرمینگهام  دانشگاه  در  وام.  بازار  در  نامتقارن  اطالعات  اقتصاد  مطالعه:  موضوع 

 م و آکسفورد و از مدیران بانک)مرکزی( انگلستان.سینکلراستاد اقتصاددر دانشگاه بیرمینگها

 های گروه بانک جهانی دوره آشنایی با نهادها و فعالیت  •

 ، واشنگتن دی سی،آمریکا، بانک جهانی2009روز، نوامبر  4

 وکار دوره فضای کسب  •

 ،واشنگتن دی سی، آمریکا، بانک جهانی 2010روز، مارس  4

 ( TRIST –GTAPسازی سیاست تجاری)افزارهای تحلیل و شبیه نرم ها و دوره مدل  •

 ،واشنگتن دی سی، آمریکا، بانک جهانی  2010روز، می  3

http://hossein.mirjalili.com/docs/Birmingham.Uni.mirjalili.profile.pdf
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 RMSM-Xسازی اقتصاد کالن بادوره مدل  •

 ،واشنگتن دی سی، آمریکا، بانک جهانی 2010روز، ژوئن  3

 دوره عملیات بانک جهانی  •

 دوره(،واشنگتن دی سی، آمریکا  ره آموزشی و کارگاه، )گواهی، دو 2011فوریه  

 EVIEWSافزارسازی نوسانات بازار مالی با استفاده از نرم دوره مدل  •

 المللی پول، واشنگتن دی سی، آمریکا، صندوق بین2012دسامبر  11و   10دو روز،

 دوره مهارت های مذاکرات استراتژیک  •

 آمریکا، بانک جهانی، واشنگتن دی سی، 2013می   21و  20دو روز، 

 دوره سیاستهای رشد اقتصادی  •

 ، بانک جهانی، واشنگتن دی سی، آمریکا2014فوریه   14ژانویه تا  20

 مباحث پیشرفته در سیاستگذاری و تحلیل بخش مالی  •

 ، بانک جهانی، واشنگتن دی سی، آمریکا2014جوالی  13ژوئن تا  16

 فایده(سرمایه گذاری -تحلیل اقتصادی)هزینه  •

 ، بانک جهانی، واشنگتن دی سی، آمریکا2014جوالی تا اول آگوست  7

 مدیریت مذاکرات دشوار  •

 بانک جهانی، واشنگتن دی سی، آمریکا -  2015ششم می  

 

 های خارجی زبان

 تسلط به خواندن،نوشتن، مکالمه و ترجمه زبان انگلیسی: •

 تسلط به خواندن، نوشتن، مکالمه و ترجمه زبان عربی: •

 خواندن، نوشتن،مکالمه، و ترجمه در سطح میانه  فرانسه:زبان   •

 

 جوایزملی و قدردانی

»لوح تقدیر )و سفر سوریه(، دومین جشنواره مطبوعات«، تحلیل اقتصادی برگزیده در مورد نرخ ارز، وزارت فرهنگ  •

 . 1373و ارشاد اسالمی، 

 . 1381دانشگاهی، »لوح تقدیر، هفتمین دوره انتخاب پایان نامه سال«، جهاد  •
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 .  1384»لوح تقدیر، جشنواره اقتصاد اسالمی«، دانشگاه تربیت مدرس و انجمن علمی اقتصاد اسالمی ایران،  •

 . 1384»لوح تقدیر وزارت علوم،تحقیقات و فناوری«،پژوهشگر نمونه پژوهشگاه علوم انسانی، •

 . 1373طباطبایی در تفسیر المیزان،»لوح تقدیر رییس جهاد دانشگاهی«،»کتاب سال )دانشجویی(«،روش عالمه  •

 »تقدیرنامه وزیر بازرگانی« برای مشارکت موثر در تهیه الیحه رقابت.  •

»تقدیرنامه رییس دانشگاه تربیت مدرس« برای ارایه مقاله در زمینه فساد مالی و اصالحات اقتصادی در ایران در دانشگاه   •

 تربیت مدرس. 

 کاهش ارزش پول در ایران در دانشگاه تربیت مدرس.  »تقدیرنامه وزیر علوم« برای ارایه مقاله •

 »تقدیرنامه وزارت بازرگانی«، داور مدعو و عضو کمیته علمی کنفرانس الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت.  •

 »تقدیرنامه رییس دانشگاه یزد« برای ارایه مقاله در زمینه توسعه اقتصادی یزد، در دانشگاه یزد.  •

 ن بورس« برای تدریس به زبان انگلیسی در کارگاه بین المللی بازار سرمایه.»تقدیرنامه رییس سازما •

 »تقدیرنامه رییس کل بانک مرکزی« برای مسئولیت تهیه پیش نویس قانون بانکداری ایران.  •

»گواهی نامه علمی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی« برای انتخاب کتاب مکتب های اقتصادی به عنوان کتاب  •

 1395ده دانشگاهی در رشته اقتصاد، برگزی 

اقتصادی«،   • برتر  نقد  مقاله  برای  انسانی  و کتب علوم  متون  نقد  ملی  اولین جشنواره  ، شورای  1396.9.30»تقدیرنامه 

 بررسی متون و کتب علوم انسانی 

   1398، هفته پژوهش،آذر « پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی1398لوح تکریم، پژوهشگر برتر سال  » •

 1399، هفته پژوهش،آذر  «ی  گاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگپژوهش  1399سال    رقدیت شایسته  ، پژوهشگر  یمرکلوح ت » •

  وزارت علوم،   ، «  در همکاری با جامعه و صنعت ی  و مطالعات فرهنگعضو هیات علمی برتر پژوهشگاه علوم انسانی  » •

   1399 تحقیقات و فناوری،

و ادبیات   خانه کتاب  ،«ب اقتصاد فقیرات کنقد  برای  تقدیر    هشایست   نقد  ،نقد کتاب  ھفدھمین جشنوارهلوح تقدیر و تندیس  » •

 1399 دی 21 ،ایران

 

 آموزشی 

 (4001-1370تدریس )
 نیمسال  تعداد واحد  دانشگاه  مقطع درس 

 70ـ  71اول سال تحصیلی  3 امام حسین کارشناسی اقتصاد خرد 

 71ـ  72دوم سال تحصیلی  3 امام حسین کارشناسی عمومیمالیه 

 75ـ  76اول سال تحصیلی  3 امام صادق  کارشناسی اقتصاد ایران

 76ـ  77اول سال تحصیلی  3 امام صادق  کارشناسی اقتصاد ایران

 77ـ  78اول سال تحصیلی  3 امام صادق  کارشناسی اقتصاد ایران

 78ـ  79دوم سال تحصیلی  3 صادق امام  کارشناسی اقتصاد ایران
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 نیمسال  تعداد واحد  دانشگاه  مقطع درس 

 78ـ  78اول سال تحصیلی  3 دانشکده صدا و سیما کارشناسی اقتصاد ایران

 80ـ  81اول سال تحصیلی  3 امام صادق  کارشناسی اقتصاد ایران

 80ـ  81دوم سال تحصیلی  3 امام صادق  کارشناسی ریزی توسعه اقتصادی و برنامه

 81ـ  82اول سال تحصیلی  3 صنعتی شریف  کارشناسی ارشد  فلسفه علم اقتصاد 

 81ـ  82دوم سال تحصیلی  3 امام صادق  کارشناسی اقتصاد ایران

 82ـ  83اول سال تحصیلی  3 امام صادق  کارشناسی اقتصاد ایران

 82ـ  83دوم سال تحصیلی  3 امام صادق  کارشناسی ارشد  مسایل اقتصاد ایران 

 82ـ  83دوم سال تحصیلی  3 صنعتی شریف  کارشناسی ارشد  اقتصاد فلسفه علم 

 77ـ  78اول سال تحصیلی  3 امام صادق  کارشناسی مبانی علم اقتصاد

 76ـ  77دوم سال تحصیلی  3 امام صادق  کارشناسی توسعه اقتصادی 

 76ـ  77اول سال تحصیلی  3 امام صادق  کارشناسی توسعه اقتصادی 

 77ـ  78اول سال تحصیلی  3 امام صادق  کارشناسی اقتصادی توسعه 

 78ـ  79اول سال تحصیلی  3 امام صادق  کارشناسی ریزی توسعه اقتصادی و برنامه

 78ـ  79دوم سال تحصیلی  3 امام صادق  کارشناسی اقتصاد نفت و نیرو 

 79ـ  80تحصیلی اول سال  3 جامع علمی ـ کاربردی کارشناسی اقتصاد نفت و نیرو 

 78ـ  79اول سال تحصیلی  3 جامع علمی ـ کاربردی کارشناسی اقتصاد نفت و نیرو 

 77ـ  78دوم سال تحصیلی  3 امام صادق  کارشناسی ارشد  موضوعات انتخابی در اقتصاد اسالمی

 83ـ  84اول سال تحصیلی  3 امام صادق  کارشناسی اقتصاد ایران

 83ـ  84اول سال تحصیلی  3 جامع علمی ـ کاربردی کارشناسی اقتصاد کالن

 83ـ  84دوم سال تحصیلی  3 جامع علمی ـ کاربردی کارشناسی اقتصاد کار 

 83ـ  84دوم سال تحصیلی  3 امام صادق  کارشناسی ارشد  های اقتصادی نظام

 83ـ  84دوم سال تحصیلی  3 جامع علمی ـ کاربردی کارشناسی اقتصاد کالن

 84ـ  85اول سال تحصیلی  3 جامع علمی ـ کاربردی کارشناسی اقتصاد کار 

 84ـ  85اول سال تحصیلی  3 جامع علمی ـ کاربردی کارشناسی اقتصاد کالن

 84ـ  85دوم سال تحصیلی  3 جامع علمی ـ کاربردی کارشناسی اقتصاد ُخرد 

 84ـ  85تحصیلی دوم سال  3 جامع علمی ـ کاربردی کارشناسی اقتصاد کار 

 88- 87اول سال تحصیلی  4 پژوهشگاه علوم انسانی کارشناسی ارشد  اقتصاد کالن

 88- 87اول سال تحصیلی  2 صنعتی شریف  کارشناسی ارشد  های اقتصادی )مطالعه انفرادی( مکتب

 88- 87دوم سال تحصیلی  3 پژوهشگاه علوم انسانی کارشناسی ارشد  اقتصاد پولی 
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 نیمسال  تعداد واحد  دانشگاه  مقطع درس 

 95-94اول سالتحصیلی  3 پژوهشگاه علوم انسانی کارشناسی ارشد  1اقتصاد کالن 

 95-94اول سالتحصیلی  3 پژوهشگاه علوم انسانی کارشناسی ارشد  اقتصاد توسعه 

 95- 94دومسالتحصیلی  3 پژوهشگاه علوم انسانی کارشناسی ارشد  2اقتصاد کالن 

 95- 94سالتحصیلی دوم  3 پژوهشگاه علوم انسانی کارشناسی ارشد  اقتصاد توسعه 

 95-96اول سالتحصیلی 4 پژوهشگاه علوم انسانی کارشناسی ارشد  اقتصاد سنجی 

 95-96اول سالتحصیلی 3 پژوهشگاه علوم انسانی کارشناسی ارشد  اقتصاد توسعه 

 95- 96دوم سالتحصیلی 3 پژوهشگاه علوم انسانی کارشناسی ارشد  2اقتصاد کالن 

 95- 96دوم سالتحصیلی  2 پژوهشگاه علوم انسانی کارشناسی ارشد.پیش نیاز  انگلیسی تخصصی اقتصاد 

 97-96اول سالتحصیلی 3 پژوهشگاه علوم انسانی کارشناسی ارشد  اقتصاد توسعه 

 97-96اول سالتحصیلی 4 پژوهشگاه علوم انسانی کارشناسی ارشد  اقتصاد سنجی 

 97- 96دوم سالتحصیلی  3 انسانیپژوهشگاه علوم  کارشناسی ارشد  2اقتصاد کالن 

 97-98اول سالتحصیلی 3 پژوهشگاه علوم انسانی کارشناسی ارشد  اقتصاد توسعه 

 97-98اول سالتحصیلی 2 امام صادق  کارشناسی سازمانهای پولی و مالی بین المللی

 97- 98دوم سالتحصیلی  3 پژوهشگاه علوم انسانی کارشناسی ارشد  2اقتصاد کالن 

 1400- 1401سالتحصیلی  لوا 3 پژوهشگاه علوم انسانی کارشناسی ارشد    بین المللتجارت 

 

 تدریس و سخنرانی در خارج کشور

دهلی نو،  ،  رژیم تجاری ج.ا.ایرانبا عنوان    ،طرح کلمبو  ،نامه توسعه مدیریت سیاست تجاریبرگردهمایی    سخنرانی در .1

 ( 1384) 2005هند، مارس 

بانکداری .2 و  پول  در  انتخابی  موضوعات  درس  بیرمینگهام    تدریس  دانشگاه  ارشد،  کارشناسی  دوره  سخنرانی(،  )شش 

 . 2007- 2006انگلستان، ترم اول، سال تحصیلی  

مرور درس و حل تمرین(،دوره کارشناسی، دانشگاه بیرمینگهام انگلستان،ترم اول،   - )دستیار آموزشی اصول علم اقتصاد  .3

 . 2007  - 2006سال تحصیلی 

بین .4 تجارت  آموزشی- المللسیاست  بیرمینگهام    - )دستیار  دانشگاه  ارشد،  کارشناسی  دوره  تمرین(،  حل  و  درس  مرور 

 . 2007- 2006ترم دوم،سال تحصیلی   –انگلستان 

اعضای هیئت .5 در سمینار هفتگی  انگلستانسخنرانی  بیرمنگهام  دانشگاه  در  اقتصاد  دپارتمان  و  علمی  باره ساختار  در   ،

 .2006اصالحات بخش مالی در اقتصاد ایران، اکتبر 

های توان ، در باره چالش سخنرانی در سمینار هفتگی دانشجویان دکتری دپارتمان اقتصاد در دانشگاه بیرمنگهام انگلستان .6

 .2006رقابت در کشورهای وابسته به نفت، نوامبر 

هیئت .7 اعضای  هفتگی  سمینار  در  دانشگاسخنرانی  در  اقتصاد  دپارتمان  تطبیقی علمی  بررسی  باره  در  بریتانیا،  ویلز  ه 

 تأمین مالی در بانک اسالمی بریتانیا و بانکداری مرسوم.  هایشیوه

http://hossein.mirjalili.com/docs/Birmingham.Uni.mirjalili.profile.pdf
http://hossein.mirjalili.com/docs/Birmingham.Uni.mirjalili.profile.pdf
http://hossein.mirjalili.com/docs/Birmingham.Uni.mirjalili.profile.pdf
http://hossein.mirjalili.com/docs/Birmingham.Uni.mirjalili.profile.pdf
http://hossein.mirjalili.com/docs/Birmingham.Uni.mirjalili.profile.pdf
http://hossein.mirjalili.com/docs/Birmingham.Uni.mirjalili.profile.pdf
http://hossein.mirjalili.com/docs/Birmingham.Uni.mirjalili.profile.pdf
http://hossein.mirjalili.com/docs/Birmingham.Uni.mirjalili.profile.pdf
http://hossein.mirjalili.com/docs/Birmingham.Uni.mirjalili.profile.pdf
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بیرمنگهام   .8 دانشگاه  ارشد،  کارشناسی  دوره  سخنرانی(،  )هفت  بانکداری  و  پول  در  انتخابی  موضوعات  درس  تدریس 

 . 2008- 2007انگلستان، ترم دوم، سال تحصیلی  

بانکداری و مالیه اسالمی )شش سخنرانی(، دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه بیرمنگهام انگلستان، ترم دوم، سال  تدریس    .9

 . 2009-2008تحصیلی 

 

 پژوهشی 

 ترویجی (  -های علمی ) پژوهشیمقاله

ایران" .1 توسعه صادرات صنعتی  برای  تجاری  استراتژیک  سیاست  کار  و  )علمیساز  فصلنامه   ،" - 

  62-31، صص 1380، پائیز20شماره  ،5دوره پژوهشنامه بازرگانی ،پژوهشی( 

ایران" .2 تجربه  در  بهره  بدون  بانکداری  )علمی   "،مسائل  پژوهش  -فصلنامه   ) و ترویجی  ها 

 152-125، صص 1381، تابستان 22اقتصادی، شماره  هایسیاست

پژوهشی(   -"، فصلنامه )علمیجهانی شدن بانکداری و ضرورتهای ناشی از آن در بانکداری ایران" .3

 70-49، صص 1381، مهر و آبان 31هشتم، شماره نامه مفید، سال 

دوره پژوهشی( نامه مفید،    -"، فصلنامه )علمیالگویی برای سازماندهی مجدد نظام بانکی در ایران" .4

 92-65، صص 1383خرداد ، 42، شماره 10

ترویجی( اطالعات سیاسی   -ماهنامه )علمی   ،دو(1384،)"های اقتصادی مناطق بیابانی ایرانتوان" .5

 259-250، صص 214شماره  اقتصادی، -

"، فصلنامه دانشنامه، انتشارات جهانی شدن اقتصاد، نظام تجاری چند جانبه و رژیم تجاری ایران" .6

 .1384واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی، تابستان 

پژوهشی( جستارهای اقتصادی،    -"، فصلنامه )علمی  نظریه و کاربردجبران کاهش ارزش پول ؛  " .7

 57-35، صص 1384ماره چهارم، پائیز و زمستان ش، 2دوره 

جهانی    پیوستن" .8 سازمان  به  )علمی  بازرگانیایران  دوماهنامه  اط  -"،  سیاسی  ترویجی(  - العات 

 1384قتصادی، آبان ا

"، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام جمهوری اسالمی ایرانتحوالت و ساختار بخش مالی در اقتصاد  " .9

 36-7، صص  1384، بهار 25صادق، شماره 

ایرانآموزه" .10 اقتصاد  تحلیل  برای  تاریخی  مکتب  )علمی  های  فصلنامه  پژوهشنامه   -"،  پژوهشی( 

 75-43، صص 1386، پاییز 26شماره ، 7دوره اقتصادی، 

 -اقتصادی )علمی  -"، دو ماهنامه اطالعات سیاسی  معیارهاسیاست استراتژیک تجاری: مبانی و  " .11

 1386، خرداد و تیر  237-238ترویجی(، شماره 

  -اقتصادی )علمی-"، دو ماهنامه اطالعات سیاسیسیاست استراتژیک تجاری: ابزارها و روش ها" .12

 1386، مرداد و شهریور 239-240ترویجی(، شماره 

های بازرگانی مجله بررسی "،مزیت در کشورهای در حال توسعهسیاست استراتژیک تجاری و خلق  " .13

 1386، فروردین و اردیبهشت 22ترویجی(، شماره  -)علمی

 1386، آذر ودی 26ترویجی(، شماره  -های بازرگانی )علمی"، مجله بررسیتجارت و فقر" .14
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، بهمن و 27ره  ترویجی(، شما  -های بازرگانی )علمی"، مجله بررسی نقش تجارت در انتقال فناوری " .15

 1386اسفند 

- 269ترویجی(، شماره    -اقتصادی )علمی  -"، ماهنامه اطالعات سیاسیاقتصاد اطالعات نامتقارن" .16

702 ،1388 

دوره  " .17 طی  ایران  کالن  اقتصاد  مطالعات  علمی  روش 1386-1379پیشرفت  رویکرد  ،یک 

پژوهشی(   -ا...اکبری(، فصلنامه )علمینعمت  اله مشترک با وحید مقدم، محمد واعظ و  ،)مقشناختی"

 67-39، صص 1388، تابستان 59شماره ، 15دوره انسانی،  شناسی علومروش

پژوهشی( آفاق الحضاره االسالمیه،   -"، فصلنامه )علمی"بحران مالی جهانی و تامین مالی اسالمی .18

 . 1388، مهر 24شماره 

فعالیت" .19 تعیین مزیت نسبی  بندی و  استرتبه  تحلیل  های صنعتی  تلفیقی  از روش  استفاده  با  یزد  ان 

سید عباس میردهقان، رضا ولی زاده(،  سعید دهقان ، ،)مقاله مشترک باعاملی و تاکسونومی عددی"

)علمی سیاست  -فصلنامه  اول،پژوهشی(  سال  اقتصادی،  زمستان   گذاری  و  پاییز  دوم،  شماره 

 158-123،صص 1388

و سیاستهای  " .20 نظریه  کتاب  )علمیاقتصاد کالننقد  فصلنامه  بهادار، سازمان   -"،  اوراق  پژوهشی( 

 1389، 10بورس و اوراق بهادار، شماره 

"،)مشترک با  بررسی و تعیین کارایی صنایع استان یزد با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها" .21

، تابستان 54  های اقتصادی،شمارهها و سیاستسید عباس میردهقان و سعید دهقان(، فصلنامه پژوهش 

 .122-95، صص. 1389

پرسکات و خودرگرسیون   -برآورد و تحلیل شکاف محصول: کاربردی از روشهای فیلتر هودریک" .22

)زبان برداری ساختاری بازرگانی  مدیریت  و  اقتصاد  آمریکایی  مجله  دهقان(،  با سعید  )مشترک   ،"

  189-180، صص3، شماره 4( ، سال 1391، )2012انگلیسی(، 

نامه انتقادی متون و برنامه پژوهشی( پژوهش  -"، فصلنامه )علمیو متن درسی اقتصاد کالنبررسی د" .23

 134-109، صص 1392، بهار 26لوم انسانی، شماره های ع

از " .24 خارج  ایرانیان  پراکندگی  خارجی:آیا  بازارهای  با  ایرانی  صادرکنندگان  ارتباط  برقراری 

(، 1395،)شهریور  2016، سپتامبر  3، شماره  31اقتصادی، سال  مجله ادغام   نقشی دارد؟"  کشور

 )مشترک با جمال ابراهیم حیدر()زبان انگلیسی()آی.اس.آی( 630-609صص 

الگوی همگرایی کشورهای درحال  " .25 اقتصاد ساختاری جدید در تبیین مسیر توسعه و  ویژگی های 

انگلیسیتوسعه )زبان  المللی،  بین  بازرگانی  مدیریت  فصلنامه  سال  "،  شماره  10(،   ،20 ،

   4793-4783(، صص  1395، )شهریور 2016  سپتامبر

اقتصادی" .26 آوری  تاب  و  مقاومت  زمینه  در  خارجی  متون  نقد  و  )علمیمجل"، بررسی  پژوهشی(   -ه 

- 125، صص  44، شماره  1395پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، بهمن و اسفند  

441 

ایران در چهارچوبکاربرد نظریه  " .27 اقتصادی  تعیین   GIF اقتصاد ساختاری جدید در توسعه  جهت 

، 9دوره  اری اقتصادی، دانشگاه یزد،  ذپژوهشی( سیاستگ   -و فصلنامه )علمی"، دبخش های پیشران

 268-233، صص ، )مشترک با سعید دهقان و فرشاد مومنی(1396، بهار و تابستان 17شماره 

 -، فصلنامه )علمیتحلیلی از پارادایم های رقیب" نظریه های اقتصادی توسعه؛"نقد و بررسی کتاب  .28

انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی،مرداد و شهریور ، شماره 17،دوره  پژوهشی( پژوهشنامه 

 133- 113، صص 1396 ، مرداد46
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ساختارگرایی جدید بر اساس تجربه کشورهای  بررسی استراتژی توسعه صنعتی از دیدگاه نظریه  " .29

پژوهشی( مجلس   -فصلنامه )علمی،  )مشترک با سعید دهقان و فرشاد مومنی(،  در حال توسعه پیشرو"

  139-101،صص 1396، پاییز 91شماره  ،24دوره  و راهبرد،

،)مشترک  "،مجله بین المللی مطالعات تجاری و توسعه(2015-2004رشد فراگیر در استانهای ایران)" .30

سال   صفری(،  امید  و  محسنی  امین  شماره  10با  صص  1396،)پاییز  2017،  2،  )زبان   5-27(، 

 انگلیسی( 

پژوهشی( پژوهش و   -"،فصلنامه )علمی  بررسی متون درسی نظام های اقتصادی و اقتصاد تطبیقی" .31

 139-123، صص  1396، بهار و تابستان 40نگارش کتب دانشگاهی،سازمان سمت، شماره 

  - "، فصلنامه )علمیو تحلیل آثار مربوط به تجربه اقتصادهای شرق آسیا در مقاوم سازی اقتصاد  نقد" .32

، 1396، اسفند  52، شماره 17، دوره پژوهشی( پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی

 222-203صص 

متون و برنامه های علوم  پژوهشی( پژوهشنامه انتقادی    -"، فصلنامه )علمینقد کتاب رشد فقرزدا" .33

 155-139، صص 1396،خرداد  2شماره ، 17دوره انسانی،

ترویجی اقتصاد تطبیقی، -"، فصلنامه علمیبررسی تطبیقی سیاست پولی متعارف در مقابل نامتعارف" .34

 125-111، صص 1395، پاییز و زمستان 6، شماره 3دوره 

،)مشترک با روشنک  "94-1384سالهای  بررسی شاخص ترکیبی تاب آوری اقتصادی ایران طی  " .35

، 1397، بهار و تابستان  29پژوهشی( جستارهای اقتصادی ایران، شماره    -بزرگی(، دوفصلنامه )علمی

 94-69صص 

ها" .36 چالش  و  مزایا  توسعه:  اقتصاد  در  جدید  ساختارگرایی  رویکرد  نظری  دارزیابی  فصلنامه "،  و 

، 1397و تابستان    بهار ،19 شماره،  10دوره  یزد،  اری اقتصادی، دانشگاه  ذپژوهشی( سیاستگ   -)علمی

  24-1صص

تاثیر بهره وری کل عوامل تولید،  "   .37 از دام درآمد متوسط در کشورهای اسالمی ؛ بررسی  اجتناب 

"،مجله بین المللی مطالعات تجاری و توسعه ، )مشترک با امین سرمایه انسانی و وابستگی به سن

 )زبان انگلیسی( 5-21صص )1397(   2018تابستان ،1، شماره 10و حسین سعادت( ،سال محسنی 

 - "، فصلنامه )علمیبررسی عوامل موثر بر رشد فراگیر کشورهای منتخب سازمان همکاری اسالمی" .38

، 8، دوره  پژوهشی( پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، )مشترک با امین محسنی و امید صفری(  

 60-47، صص 1397پاییز  ، 32  شماره

"، استان ایران )با استفاده از روش داده های پانل(  27اثرتغییر اقلیم بر رشد تولید ناخالص داخلی در  " .39

)علمی و مهدیس    -فصلنامه  آماده  با حمید  منابع طبیعی،)مشترک  و  اقتصاد محیط زیست  پژوهشی( 

  152-127،صص 8139 ستانتاب، پنجم شمارهسال سوم،متقیان فرد(، 

کشورهای  " .40 در  باال(  فناوری  بنیان)با  دانش  محصوالت  صادرات  توسعه  بر  موثر  عوامل  بررسی 

پژوهشی( مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی، )مشترک با سیدشمس    -"، فصلنامه )علمیمنتخب

 144-115، صص 1397، زمستان 33الدین حسینی و یوسف عبدی(،سال هشتم، شماره 

تحلیل  " .41 و  نئولیبرال  سیاستهای  نقد  التین:  آمریکای  اقتصادهای  تجربه  در  ملی  تولید  از  حمایت 

پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم    پژوهشی(  -"، فصلنامه )علمی سیاستهای نئوساختاری

 292-273، صص 1397 آذر ، 61 شماره، 18دوره انسانی،

پژوهشی( پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم    -"، فصلنامه )علمینقد کتاب توسعه اقتصادی" .42

 299- 275 ، صص1397 فروردین ، 53  شماره، 18دوره   انسانی،

فصلنامه   "،)مشترک با سعید دهقان(،  و در حال توسعههای توسعه یافته  همگرایی و واگرایی دولت" .43

 40-7،صص  1397 بهار،  1 شماره،  8دورهپژوهشی( پژوهشهای بین الملل ،  -)علمی
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"، )مشترک با مصیب پهلوانی بررسی ارتباط متقابل چرخه های مالی با کسب و کار در اقتصاد ایران" .44

،   1397تابستان    ،  43شماره  ،    12سال    اقتصاد مالی، پژوهشی(    -)علمیو نفیسه کشتگر(، فصلنامه  

 19-1صص 

تحلیل اثر اقتصاد نفت پایه، انتظارات و چرخه ادواری عرضه بر قیمت مسکن کالن شهرهای منتخب " .45

پژوهشی( اقتصاد    -مهسا منیری(، فصلنامه )علمی(")مشترک با شهرام معینی و  1394-1379ایران )

   59-74 ، صص1397 ، بهار و تابستان1، شماره 3دوره  شهری،

ایران" .46 دراقتصاد  کالن  متغیرهای  بر  اعتباری  تسهیل  سیاست  تاثیر  حدیثه بررسی  با  "،)مشترک 

)علمی فصلنامه  پهلوانی(،  مصیب  تاش،  شهیکی  محمدنبی  اقتصادی  پژوهشی(    -محسنی،  مطالعات 

  93-67 ، صص1398پاییز  ، 31 شماره ،8دوره  کاربردی ایران،

"،) مشترک  داده بنیاد  یکرد رو  اب تنگناهای رشد    مدیریت توسعه و رشد اقتصادی در ایران؛ تحلیلی بر" .47

دوره پژوهشی( پژوهشهای مدیریت عمومی،    -با مصیب پهلوانی و امین اکبرزاده(، فصلنامه )علمی

   270-247 ، صص1397 زمستان ،42شماره ، 11

رهیافت خودرگرسیونی  " .48 مالی:  شرایط  از شاخص  استفاده  با  نامتعارف  پولی  سیاست  نقش  آنالیز 

 - ") مشترک با حدیثه محسنی، محمدنبی شهیکی تاش، مصیب پهلوانی(، فصلنامه )علمیبرداری بیزی

 240-211،صص 1398، بهار 1، شماره 10قتصاد و الگوسازی، دوره اپژوهشی( 

"،) مشترک با نفیسه کشتگر و مصیب پهلوانی(، بررسی ویژگی های چرخه مالی در اقتصاد ایران" .49

، صص  1398، تابستان  2کاربردی اقتصاد، سال ششم،شماره    پژوهشی( نظریه های  -فصلنامه )علمی

170-145 

"،)مشترک  تغییر اقلیم و محصول کشاورزی در ایران و سایر کشورهای سازمان همکاری اسالمی" .50

، 1شماره    ،11، سال  2019با مهدیس متقیان فرد(، فصلنامه بین المللی مطالعات توسعه و تجارت،  

 )زبان انگلیسی( 110-99صص 

پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم  پژوهشی(    -)علمی"، فصلنامه  نقد کتاب اقتصاد فقیر" .51

 253-237صص  ، 1398 آذر انسانی، سال نوزدهم، شماره نهم،

، )مشترک  )مطالعه نمونه ای کارکنان زن دانشگاه زنجان(  بررسی تاثیر درآمد بر کیفیت زندگی زنان " .52

، 11پژوهشنامه زنان، سال  پژوهشی(    -)علمیبا نرگس مرادخانی و مهری عباس زاده(، فصلنامه  

 156-139، صص 1399، زمستان 34شماره 

ایران"   .53 ارتباط آن با نوسانات نرخ ارز در  با نفیسه شناسایی چرخه بازارهای مالی و  "، ) مشترک 

پژوهشنامه اقتصاد کالن، دانشگاه مازندران،سال  پژوهشی(  -)علمیکشتگر و مصیب پهلوانی(، فصلنامه 

 113-85،صص  1398،زمستان 28چهاردهم،شماره 

"، )مشترک با نرگس مرادخانی و مهری عباس زاده(، فصلنامه بررسی رابطه درآمد و سالمت زنان" .54

 123-105 صص ،1398زمستان  هارم،چشماره  سال دهم، جامعه پژوهی فرهنگی،پژوهشی(  -)علمی

")مقاله انگلیسی(، ) مشترک با نفیسه کشتگر و تاثیر بی ثباتی نرخ ارز بر عملکرد بانکی در ایران" .55

 58-41، صص  1شماره    ، 12سال    ،2020مطالعات بازرگانی وتوسعه،   مجله بین المللی   مصیب پهلوانی(،

" ،)مشترک با سلیم کریم ورود و خروج درآمد نفت: سناریوهایی برای صندوق توسعه ملی ایران" .56

فصلنامه   ایران،پژوهشی(    -)علمیزاده(،  اقتصاد  تهران،)مقاله 1399بررسی  ،دانشگاه  ،شماره 

 )اسکوپوس(  2020ماه می  17، آنالین از انگلیسی(

چگونه ازدام درآمد متوسط در ایران اجتناب کنیم؟ درسهایی از تجربه مالزی، تایلند، کره جنوبی و  " .57

فصلنامه  چین سعادت(،  حسین  با  الملل،دوره پژوهشی(    -)علمی"،)مشترک  بین  اقتصاد  مطالعات 

 )مقاله انگلیسی( ، 12-1صص  ،2020 بهار و تابستان ،1 ،شماره50



 

11 
 

تهران" .58 بهادار  اوراق  بورس  در  سهام  بازده  با  سیستماتیک  ریسک  سعید تعامل  با  "،)مشترک 

-257،صص  1398، زمستان 49اقتصاد مالی،سال سیزدهم،شماره  پژوهشی(    -)علمیدهقان(،فصلنامه  

822 

"، فصلنامه نقش مدلهای اقتصادی و چالشهای آن؛ بررسی روش شناختی کتاب اقتصاد حکم می راند" .59

سال  پژوهشی(    -)علمی انسانی،  علوم  های  وبرنامه  متون  انتقادی  شماره20پژوهشنامه  ،مرداد  81 ، 

   338-323، صص 1399

"،)مشترک با مصیب پهلوانی و تحریم های مالی و رشد اقتصادی: رویکرد سری زمانی مداخله ای" .60

-1صص    ،1، شماره   51دوره مطالعات اقتصاد بین الملل،  پژوهشی(  -)علمی سمیرا حیدریان(،فصلنامه  

 )مقاله انگلیسی(  1399))41،2021

"، )مشترک با حسن بان، ابوذر سروش و )مطالعه نمونه بانک رسالت(  بانکداری اجتماعیپلتفورم  " .61

شکن(، بت  پول، پژوهشی(    -)علمیفصلنامه    هاشم  و  شماره15سال    اقتصاد   2020زمستان   ،1، 

 ،)مقاله انگلیسی(  54-35صص  ،(1398)

منا" .62 منتخب  کشورهای  اقتصادی  رشد  بر  مالی  تامین  امین  تاثیر  و  پهلوانی  با مصیب  )مشترک   ،"

ویژه    شماره  ،  8دوره  ،  (پژوهشی-علمیمقاله  )اکبرزاده(، فصلنامه علمی سیاستهای راهبردی کالن،  

 108-90، صص 1399زمستان ، 1399نامه سال 

(، فصلنامه پژوهشهای علم و 1399"،)اندیشه های اقتصادی ابن خلدون:ارزیابی انتقادی چهار ادعا  " .63

 248-229، صص ، پاییز و زمستان  22، شماره11پژوهشی(، سال -دین،)علمی 

(، فصلنامه 1399"،)نقش تأمین مالی به عنوان یک راهبرد در پایداری و تحقق رشد اقتصادی ایران  " .64

 132-101، پاییز، صص 34، شماره 9پژوهشی( راهبرد اقتصادی، سال -)علمی 

-پذیری شبکه بانکی ایران: کاربرد مدل پانل پویای دومرحلهآسیبهای احتیاطی کالن بر  اثر سیاست  " .65

اقتصاد و پول، )مقاله پژوهشی(  -)علمی)مشترک با مصیب پهلوانی و نفیسه کشتگر(، فصلنامه "، یا

  379-357، صص (1399) 2020بهار ، 2، شماره 15سال انگلیسی( ،

)مشترک ("،  FAVAR-TVPایران: مدل )های مالی بر نابرابری درآمد در  بررسی تأثیر تحریم"   .66

،   13پژوهشی( سیاستگذاری اقتصادی، سال -فصلنامه )علمی  (،یانرحید   میرابا مصیب پهلوانی و س

 239-213، صص  1400، بهار و تابستان 25شماره 

فصلنامه   بررسی بحران مالی جهانی: نقد کتاب سقوط آزاد، بازارهای آزاد و افول اقتصاد جهانی"،"   .67

،  4001 تیر ، 92 ، شماره21پژوهشنامه انتقادی متون وبرنامه های علوم انسانی، سالپژوهشی(  -)علمی

 347-327صص 

کشورهای    " .68 برخی  از  شواهدی  پولی:  سیاست  اثربخشی  بر  سایه  بانکداری  تاثیر  بررسی 

G20" ، (1399 اسفندیاری(، فصلنامه )علمی با مهران زارعی و مرضیه  پژوهشهای    ، پژوهشی( -(، )مشترک 

 765-733، صص  46  ، شماره   13  ی، سال بانک   -ی پول 

گروه   .69 از  مالی: شواهدی  ثبات  بر  سایه  بانکداری  با مهران زارعی و مرضیه    ،"20"تاثیر  )مشترک 

، صص (1400)  2021  بهار   ،2،شماره  16پول و اقتصاد، سال  پژوهشی(  -فصلنامه )علمی   اسفندیاری(، 

 )مقاله انگلیسی( 252-237

در های  سیاستتطبیقی  بررسی  " .70 فقر  کاهش  توسعهکشور   استراتژی  درحال  های    های  سیاست  و 

پژوهشی( -)علمی )مشترک با امید صفری و حسین سعادت(، فصلنامه  (،1400)"،فقرزدایی برای ایران

 423-376،صص 73شماره،10سالراهبرد اقتصادی،

"تاثیر نامتقارن رویدادهای اقتصادی و سیاسی بر نوسانات شاخص گروه بانکی)نمونه بورس اوراق  .71

ایرجی  )مشترک با سعید دهقان،(1400)بهادار تهران(" پول و   پژوهشی(-)علمی فصلنامه    (و مریم 

 )مقاله انگلیسی(  416-399، صص 2021، تابستان 3، شماره 16سال اقتصاد، 
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پرداخت حقوق   .72 داری و مساله  از مشروطه"مستشاران خزانه  با ("،0130-9012)  پس  )مشترک 

 سال   ، 15سال  ،  ی ایران و اسالمتاریخپژوهشهای    پژوهشی(-)علمی فصلنامه    (،1400)،امین محمدی(

 038-406  صص،  1شماره ، 29

 ،(1401،)"رشد اقتصادی، نهادها و جهانی شدن، بررسی کتاب یک علم اقتصاد، تجویزهای بسیار" .73

انسانی،  پژوهشی(    -)علمیفصلنامه   علوم  های  وبرنامه  متون  انتقادی  ،  5  شماره ،  22سالپژوهشنامه 

 159-137 صص

)مشترک با مصیب ،(  1400)های احتیاطی کالن بر چرخه های مالی در اقتصاد ایران"،اثر سیاست  " .74

، صص 1، شماره  13، سال  بین المللی مطالعات بازرگانی و توسعهفصلنامه    ،پهلوانی و نفیسه کشتگر(

  )مقاله انگلیسی( 2021، 114-95

، )مشترک با مصیب  (1400،)"رقابت و قدرت بازاری در صنایع کارخانه ای: یک بررسی تطبیقی "   .75

،  51دوره  مطالعات اقتصاد بین الملل،  پژوهشی(    -)علمیپهلوانی، نبی شهیکی و حدیثه محسنی(، فصلنامه  

 ،)مقاله انگلیسی( 1202 ،22-15صص، 2 شماره

از تحلیل  " .76 استفاده  با  شرکت  مالی  مدیریت  تصمیمات  های  مولفه  بر  شرکتی  راهبری  ابعاد  تأثیر 

تهران(" بهادار  اوراق  بورس  مطالعه:  پانلی)مورد  معادالت  سعید 1400)،مجموعه  با  (،)مشترک 

 257-233 صص،   55 شماره،  41سال بورس اوراق بهادار، پژوهشی(-)علمی فصلنامه  دهقان(،

انرژی در ایران: هیبریدی از روش الگوریتم ژنتیک و یادگیری ماشین با مالحظه "پیش بینی مصرف   .77

، مجله  )مشترک با سعید دهقان، مهدی فاطمی، حمید بابایی و محسن سرداری((،1401توسعه پایدار")

 )مقاله انگلیسی(2022، 16-1، صص 2، شماره 6انرژی، سال  تحقیقات اقتصادی و زیست محیطی

های .78 تحریم  ایران"،)  "تاثیر  نمونه  سرمایه:  خروج  و  ورود  بر  مصیب (،1140مالی  با  )مشترک 

، 1، شماره    17سال،  2022پول و اقتصاد،    پژوهشی(-فصلنامه )علمی  (،یانرحید  میراسپهلوانی و  

 )مقاله انگلیسی(  88-67 صص

جاذبه تاریخی گردشگری و تحلیل عوامل موثر بر آن با استفاده از روش "ارزشگذاری اقتصادی   .79

)مشترک ،(1140)"،(همدانشهر  محله تاریخی جوالن  لجستیک ترتیبی چند سطحی )مورد مطالعه:  

 101 ، شماره  30فصلنامه پژوهشها و سیاست های اقتصادی، سال ،با سعید دهقان(

(،)مشترک با DSGE "(،1400"بررسی تاثیرسیاست تسهیل اعتباری بر بازیابی اقتصاد ایران:مدل   .80

و حدیثه محسنی(، فصلنامه )علمی  پهلوانی  اقتصادی کاربردی    پژوهشی(-نبی شهیکی،مصیب  مطالعات 

 )مقاله انگلیسی(  43، شماره 11سال  ایران،

در زمان شیوع کرونا:  بررسی ساختار و روابط علی مولفه های قیمت گذاری محصوالت گردشگری  " .81

فازی"، شناختی  نگاشت  دهقان(،(1140)رویکرد  سعید  با  مدلسازی   ،)مشترک  تحقیقات  فصلنامه 

 45 ، شماره11اقتصادی، سال 

، علیت سه متغیره"بررسی  توریسم و رشد اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت:  "رابطه پویای   .82

،  2202  ،  1، شماره  51سال  فصلنامه مطالعات اقتصاد بین الملل،  ،)مشترک با سعید دهقان و سعیده درخش(، 

 )مقاله انگلیسی( 

بازدهی سهام: روش  " .83 بر  نامتقارن  اطالعات  پویای  و  دامتیرسکو  GMMتاثیر سیستماتیک  - و 

)مشترک با سعید دهقان،محمد عبدالرحیمیان و    (2140)،)مورد بورس اوراق بهادار تهران(ارلین"ه

المللی تامین مالی و حسابداری مدیریت،  فرزاد بهاری(  2023  پاییز  ،  31، شماره8سال، مجله بین 

   )مقاله انگلیسی(

"بررسی تاثیر تحلیل کسب و کار بر عملکرد اقتصادی شرکت ها با نقش میانجی کیفیت اطالعات،  .84

)مشترک با  قابلیت نوآوری و چابکی )مطالعه موردی:کارخانجات کاشی و سرامیک استان یزد("،

 102 ، شماره  30فصلنامه پژوهشها و سیاست های اقتصادی، سال ، سعید دهقان(
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ایران" .85 در  انقالب  از  پس  توسعه  های  برنامه  و  ارزیابی  بازرگانی  مطالعات  المللی  بین  فصلنامه   ،"

 انگلیسی( مقاله)  (1401) 2220 پژوهشی(، -)علمیتوسعه،

 

 مفهومی ( -کاربردی –)مروری علمی  های سایر مقاله     

و   10شماره    ) مقاله مروری (،"، فصلنامه روند،نظریه انتظارات عقالیی و سیاستگذاری اقتصاد کالن" .86

 1371، پاییز و زمستان 11

  69"، مجله اطالعات اقتصادی سیاسی، )مقاله مروری(، شماره  (1368- 1286خریداران نفت ایران )" .87

 1372، خرداد و تیر 70و 

"، فصلنامه روند، ) مقاله مروری روند تکوین و تحول بانکداری بدون ربا در جمهوری اسالمی ایران" .88

 97-72، صص 1372، تابستان 13و  12ان، شماره بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایر (، 

توسعه .89 درحال  کشورهای  و  تازه  ،""نفت  اقتصاد،ماهنامه  اسالمی   های  جمهوری  مرکزی  بانک 

   34-32صص ، 1372 تیر، 32شماره )مقاله مروری(، ان،ایر

،  1مجله اقتصادی،سال نهم، شماره  )مقاله نقد(،  "،"نقدی بر نظریه وام متقابل در بانکداری بدون ربا .90

  42-41صص ،  1373فروردین  فروردین ،

  ماهنامه تازه های اقتصاد،،  )مقاله مروری("بانک تسویه های بین المللی و همکاری پولی در جهان"،   .91

  64، ص 1373، اسفند 44شماره  ان،بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایر

جهان" .92 کشور  هفده  در  استراتژیک  تحقیقات  مراکز  پژوهشی  موضوعات  و  عناوین  با  "، آشنایی 

- 209، صص  1374، تابستان  7مقاله مروری (، مرکز تحقیقات استراتژیک، شمار  فصلنامه راهبرد، )  

322 

بانک مرکزی جمهوری   ماهنامه تازه های اقتصاد،)مقاله مروری(،    "سیاستهای تثبیت اقتصاد کالن"، .93

 51-50، صص 1374، آذر 49شماره  ان،اسالمی ایر

بانک مرکزی های اقتصاد،  ماهنامه تازه)مقاله مفهومی(،    "،"مصداق آمیختن ریسک و شرکت مفاوضه .94

 49ص ، 1375آبان  ، 57شماره  ان،جمهوری اسالمی ایر

آسیا و مشکالت موجود"، .95 توسعه  اقتصاد،"بانک  تازه های  ماهنامه  بانک مرکزی   )مقاله مروری(، 

 56-54، صص 1375، بهمن 59شماره  جمهوری اسالمی ایران،

،  1379  عارف اسالمی،المدانشنامه جهان اسالم، جلد پنجم، )مقاله مروری(، انتشارات بنیاد دائره "،پول" .96

 799ـ  796صص. 

اسالمی" .97 انقالب  از  پس  ایران  خارجی  مروری(،   "،تجارت  )مقاله  ششم،  جلد  اسالم،  جهان  دانشنامه 

 1380المعارف اسالمی، تهران، دائرهانتشارات بنیاد 

، 4دوره  )دانشگاه یزد(،    ،کاوش نامهنامه  فصل  ،(1382،)"های اقتصادی مناطق بیابانی ایرانتوان" .98

 148-129، صص 7شماره 

ایران" .99 اسالمی  جمهوری  اقتصادی  )مقاله  ،(1383،)"توسعه  هشتم،  جلد  اسالم،  جهان  دانشنامه 

 520-513صص  ،ن المعارف اسالمی، تهرادائرهبنیاد  مروری(، 

معارف اسالمی، تهران،  ال"، دانشنامه جهان اسالم، جلد هشتم، )مقاله مروری(، بنیاد دائرهتکافل" .100

1383 
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المعارف ئرهدانشنامه جهان اسالم، )مقاله مروری(، جلد هشتم، بنیاد دا "،توسعه اسالمی، بانک" .101

 1383اسالمی، تهران، 

ایرانتحوالت و  " .102 اقتصاد  مالی در  امام صادق،  ساختار بخش  دانشگاه  "، فصلنامه پژوهشی 

 1384، بهار 25ش کاربردی(، شماره  )مقاله پژوه

تجارت" .103 جهانی  سازمان  در  تجاری  سیاست  نظری  پژوهشمبانی  فصلنامه  تجارت "،  های 

 1385، بهار و تابستان 3و  2ماره جهانی، )مقاله مفهومی(، وزارت بازرگانی، ش

های تجارت جهانی، )مقاله مفهومی(، وزارت  فصلنامه پژوهش  "،نظریه جدید تجارت بین الملل" .104

 1385، پائیز و زمستان 5و  4ماره بازرگانی، ش

،) مقاله مروری (،  59ویژه اقتصاد، شماره    -"، فصلنامه فرهنگهای اقتصادینخستین مکتب" .105

 211-244صص ، 1385ژوهشگاه علوم انسانی، پاییز انتشارات پ

"، ماهنامه مهندسی فرهنگی، )مقاله مفهومی(،  نقش سرمایه فرهنگی در مهندسی فرهنگی" .106

 . 1386، شهریور و مهر 12انتشارات شورای عالی انقالب فرهنگی، شماره 

تجارت" .107 جهانی  سازمان  در  مالی  تامین  و  فناوری  انتقال  کوچک،  فصلنامه  اقتصادهای   ،"

 .1386، بهار و تابستان 7و  6)مقاله مروری(، وزارت بازرگانی، شماره های تجارت جهانی، پژوهش

مکتب" .108 و  کالسیک  اقتصاد  بر  آنمروری  فرهنگهای  فصلنامه  مقاله   -"،   ( اقتصاد،   ویژه 

 .1387، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی، تابستان  66مروری (، شماره 

، فصلنامه نامه علوم انسانی،)  "تجدید حیات کالسیک ها در اقتصاد؛ مروری بر مکتب ها" .109

 .1388، بهار 19شماره   مقاله مروری (، 

"، فصل کتاب: سازمان تجارت جهانی؛ ساختار، موضوعات جدید در سازمان جهانی تجارت" .110

 . 1385ها )مجموعه آموزشی(، )مقاله مروری(، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، دی ماه  نامهقواعد و موافقت 

"، مجله پژوهشگران، )مقاله  های اقتصادیجهانی: دالیل عملیاتی و تحلیل نظامبحران مالی " .111

 1387، بهمن 16لوم انسانی، شماره پژوهش کاربردی(، انتشارات پژوهشگاه ع 

، فصلنامه دولت وصی در اقتصاد اسالمی""قبض و بسط قلمرو فعالیت بخش دولتی و خص .112

  ، شماره   اسناد ریاست جمهوری،)مقاله مفهومی(، سال اولاسالمی، فصلنامه تخصصی مرکز پژوهش و  

 217-208صص ، 1387تابستان و پاییز ،  4و  3

اقتصادی" .113 آوری  تاب  های  روشنک شاخص  با  مقاومتی،)مشترک  اقتصاد  کتاب  فصل   ،"

 1397بزرگی(، ) مقاله مروری (، تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی،

اقتصادی" .114 پذیری  آسیب  های  حسین  "شاخص  با  مقاومتی،)مشترک  اقتصاد  کتاب  فصل   ،

 1397سعادت(، ) مقاله مروری (، تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی،

مالی جهانی" .115 اقتصادی: مطالعه شوک بحران  آوری  تاب  در  مناطق جهان  فصل  "،تجربه 

تهران: انتشارات پژوهشگاه کتاب اقتصاد مقاومتی،)مشترک با مهدیس متقیان فرد( ،) مقاله مروری (،  

 1397علوم انسانی، 

"، مجله تازه های اقتصاد، )مقاله پژوهش کاربردی(، بانک جنبه های اقتصادی تبلیغات تجاری" .116

 44-42صص ، 1374بهمن ، 51مرکزی جمهوری اسالمی ایران، شماره 

توسعه" .117 درحال  کشورهای  در  نفت  تقاضای  پژوهش الگوی  )مقاله  اقتصادی،  مجله   ،"

 . 35-26، صص 1372ربردی(، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سال هشتم، خرداد کا
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ربا" .118 بدون  بانکی  در عملیات  ربا  های  االسالمیه،)مقاله   "،جایگزین  الحضاره  آفاق  فصلنامه 

 1381به زبان عربی( شماره نهم، سال پنجم، فروردین -مروری

- الحضاره االسالمیه، )مقاله مفهومی فصلنامه آفاق   "،ویژگی های دو مکتب در اقتصاد اسالمی" .119

 1381ه زبان عربی(،شماره دهم، سال پنجم، مهر ب

متعالی" .120 مفهومی  "،توسعه  االسالمیه،)مقاله  الحضاره  آفاق  شماره -فصلنامه  عربی(،  زبان  به 

 1381یازدهم، سال ششم، اسفند 

اسالم" .121 جهان  اقتصاد  و  اقتصاد  شدن  الحضاره   "،جهانی  آفاق  االسالمیه،)مقاله  فصلنامه 

 1382به زبان عربی(، شماره دوازدهم، سال هفتم، مهر -کاربردی

به زبان عربی(، -،) مقاله مروریفصلنامه آفاق الحضاره االسالمیهسازمان جهانی تجارت",  " .122

 .1383شماره سیزدهم، فروردین 

  "، مجله نصوص معاصره طرح پیشنهادی توسعه متعالی: تفاوت ها و تشابه های علمی" .123

 ، لبنان 2006به زبان عربی(، شماره هفتم، سال دوم، تابستان -،)مقاله کاربردی

به زبان  -"، )مقاله کاربردیتحوالت و ساختار بخش مالی در اقتصاد جمهوری اسالمی ایران" .124

انگلیسی(، فصل اول، کتاب: مقاالتی در مالیه اسالمی، ویراسته علی صالح آبادی، تهران: انتشارات دانشگاه 

 1387صادق،  امام

ایران" .125 نمونه  مشارکت:  کاربردیصکوک  )مقاله  چهارم،   -"،  فصل  انگلیسی(،  زبان  به 

اوراق   بورس  سازمان  انتشارات  آبادی،  صالح  علی  ویراسته  اسالمی،  سرمایه  بازار  در  کتاب:مقاالتی 

   1388بهادار،

مختلف" .126 روشهای  مقایسه  ایران:  در  بالقوه  دهقان(،)مقمحصول  سعید  با  اله ")مشترک 

-64، صص  2012، می  48به زبان انگلیسی(، مجله اروپایی اقتصاد، مالیه و مدیریت، شماره  -کاربردی

67  

عمومی"  .127 انتخاب  نظریه  ارزیابی  و  عمومی:  1399"،)بررسی  انتخاب  نظریه  کتاب:  در   ،)

 58-13 انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،صص تهران:بررسی انتقادی،

(، نشریه 1374"،)نقد و بررسی نظریه جبران کاهش ارزش پول در بانکداری بدون ربا" .128

 19-13، صص10و  9علمی دانشگاه شاهد، سال سوم، شماره 

اسالمی" .129 اقتصاد  در  اول(،"پول  نظری(،  )بخش  حسن  و  داودی  پرویز  با  )مقاله  )مشترک 

 238-190صص  ، پاییز ،39پژوهشی به زبان عربی(، مجله المنهاج، شماره 

اسالمی" .130 اقتصاد  در  دوم(،  "پول  نظری(،  )بخش  حسن  و  داودی  پرویز  با  )مقاله  )مشترک 

 250-219صص  ، زمستان ،40پژوهشی به زبان عربی(، مجله المنهاج، شماره 

مرکز پژوهشهای "الزامات دستیابی به رشد هشت درصد)مروری بر تجربه سیزده کشور("،   .131

 21-1، صص 1395خرداد   5، 14858انتشار  مجلس شورای اسالمی، شماره مسلسل

"چگونگی شناسایی تنگناهای رشد اقتصادی )نقد روش های مرسوم و معرفی روش آسیب   .132

 اردیبهشت   7،  79514  انتشار  شورای اسالمی، شماره مسلسلمرکز پژوهشهای مجلس    شناسی رشد("،

 35-1، صص 1395

 مقاالت نقد کتاب   

«، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق، پاییز موانع تاریخی توسعه نیافتگی در ایران»نقد کتاب   .133

 . 27، شماره 1384
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و   .134 کتاب  بررسی  دبیرستان »نقد  دوم  سال  تربیتیاقتصاد  فصلنامه  آموزگار،  - «،  مرکز    پژوهشی 

 26- 17، صص 16، شماره 1382معلم یزد، بهار تربیت

کتاب: .135 نقد  و   ,”shaikh Mahmud Ahmad, “Towards Interest-free Bankingبررسی 

Institute of Islamic culture, Lahore, Pakistan, 1991.ها منتشره در فصلنامه علمیـ  ترویجی پژوهش

 148- 139، صص 1382مور اقتصادی و دارایی، بهار رت ااقتصادی، وزا هایو سیاست 

فصلنامه نامه علوم انسانی، شورای بررسی متون و    «، کلیات اقتصاد ـ نگرشی اسالمی»نقد کتاب   .136

 116-73، صص 1383، تابستان و پاییز 10ماره کتب علوم انسانی، ش

«، فصلنامه بورس اوراق بهادار، کاربردهااطالعات نامتقارن در بازارهای مالی؛ مقدمه و  »نقد کتاب   .137

 ، انتشارات سازمان بورس و اوراق بهادار. 1387شماره اول، بهار 

،  1387، تابستان  66ویژه اقتصاد، شماره    -«، فصلنامه فرهنگپیشگامان اقتصاد توسعه»نقد کتاب   .138

 انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی. 

«، فصلنامه اوراق بهادار، شماره دوم، تابستان و عمل مقدمه ای بر مالیه اسالمی، نظریه  »نقد کتاب  .139

 ، انتشارات سازمان بورس و اوراق بهادار. 1387

، 1387«، فصلنامه اوراق بهادار، شماره سوم، پاییز  مقدمه ای براقتصاد بازارهای مالی»نقد کتاب   .140

 ارات سازمان بورس و اوراق بهادارانتش

کالن " .141 اقتصاد  کتاب  ی نقد  و  چمبرلین  اقتصاد)1397وئه(،)"،)اثر  نقدنامه  کتاب:  در  تهران: 3(،   ،)

   37- 31انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی،صص 

پیشرفته " .142 کالن  اقتصاد  کتاب  مقدماتی  (،) نقد  رومر  دیوید  نقدنامه  1397"،)اثر  کتاب:  در   ،)

   52- 43(، تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی،صص 3اقتصاد)

(، تهران: انتشارات  3(، در کتاب: نقدنامه اقتصاد) 1397خورند؟"،) نقد کتاب چرا ملتها شکست می  " .143

    148- 131پژوهشگاه علوم انسانی،صص 

معاصر" .144 اقتصاد  در  آن  جایگاه  و  ربا  شناسی  موضوع  کتاب  نقدنامه  1397"،)نقد  کتاب:  در   ،)

   174- 167(، تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی،صص 3اقتصاد)

فرهنگ   .145 تکمله"، "نقد  یک  جدید:  پالگریو  فرهنگ    اقتصادی  در  اثر"پژوهشی  دو  نقدنامه  در: 

اقتصادی پالگریو" و "مکتب های اقتصادی" ، تدوین: غالمرضا مصباحی مقدم و روشنک بزرگی، تهران:  

 1397انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی،

انتقادیانتخاب عمومی  نقد کتاب" .146 انتخاب عمومی:بررسی  پژوهشگاه  "،در کتاب:نظریه  ،انتشارات 

 1399علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،

انگلیسی(،"19- در زمان کوید "نقد کتاب اقتصاد   .147 اقتصادی  ،)مقاله  )بررسی    دوفصلنامه نقدنامه 

تابستان   انسانی، بهار و  اقتصادی(، شورای بررسی متون و کتب علوم  ،صص   1400ایرانی مطالعات 

124-115 

  ، )مقاله انگلیسی(، دوفصلنامه نقدنامه اقتصادی "نگاهی از درون میدان،  "نقد کتاب هنر تحریم ها .148

 1400)بررسی ایرانی مطالعات اقتصادی(، شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، پاییز و زمستان  

 94-85،صص 

 های علمیمقاله کامل در مجموعه مقاالت کنفرانس

های دولتی، خصوصی و  سمینار قلمرو بخش   اسالمی«،  »قلمرو فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد  .149

 1370اه تهران و سازمان سمت، مهر تعاونی در اقتصاد اسالمی، دانشگ



 

17 
 

های پولی و ارزی، بانک مرکزی جمهوری  چهارمین کنفرانس سیاست  »پول در اقتصاد اسالمی«، .150

 1373اردیبهشت  اسالمی ایران،)مجموعه مقاالت(،

کنفرانس حوزه و دانشگاه، دفتر همکاری    ه عنوان جایگزین بهره«،بری در سود و زیان ب»سهم  .151

 1373حوزه و دانشگاه، قم، آذر 

ارایه شده در کارگاه  )مقاله انگلیسی("مبانی سیاستهای توسعه از دیدگاه اقتصاد سیاسی اسالم"،   .152

سانز   دانشگاه   داری،  سرمایه  شدن  جهانی  در  اسالمی  سیاسی  اقتصاد  زمینه  در  المللی  مالزی، بین 

 ( 1373)آذر  1994دسامبر  14-12کواالالمپور، مالزی، 

های بازرگانی دومین همایش سیاست»سیاست استراتژیک تجاری و انتخاب برندگان )مورد ایران(«، .153

 1378آبان  الملل، انتشارات مؤسسه مطالعات بازرگانی،)مجموعه مقاالت(،و تجارت بین

همایش دو ساالنه اقتصاد اسالمی، دانشگاه تربیت مدرس،)مجموعه    »مبانی نظری بیمه اسالمی«، .154

 1380دّوم و سّوم آبان  مقاالت(،

های همایش جهش صادراتی و سیاست الملل«،های تجارت بین های جدید در نظریه و سیاست »رهیافت  .155

 1380آبان  های بازرگانی،)مجموعه مقاالت(،استراتژیک تجاری، مؤسسه مطالعات و پژوهش 

چالش هانی »ج .156 برخی  ایران؛  اقتصاد  رهیافت  هاشدن  جهانی  ها«،و  وزارت  همایش  اقتصاد،  شدن 

 1380هشتم و نهم بهمن  )مجموعه مقاالت(،بازرگانی،

کنفرانس    "سیاست رقابتی در کشورهای درحال توسعه وابسته به صادرات نفت)نمونه ایران("،  .157

 ، ژنو، سویس (1381)2002ژوئیه  3ملل متحد در تجارت و توسعه، 

همایش اصالحات اقتصادی در ایران: مبانی نظری و «،فساد مالی و اصالحات اقتصادی در ایران» .158

 1381آبان  )مجموعه مقاالت(،عملی، دانشگاه تربیت مدرس،برنامه 

توسعه«، .159 چهارم  برنامه  و  جانبه  چند  تجاری  نظام  اقتصاد،  شدن  چالش   »جهانی  و  همایش  ها 

 1381اسفند  )مجموعه مقاالت(،ریزی کشور،اندازهای توسعه ایران، سازمان مدیریت و برنامهچشم 

160. «WTO،  همایش راهبرد توسعه اقتصادی ایران و  توسعه اقتصادی و سیاست رقابتی در ایران ،»

 1382مهر ها، وزارت بازرگانی،)مجموعه مقاالت(، ها و چالش :فرصت WTOعضویت در  

چهاردهمین همایش بانکداری اسالمی، بانک    »عدم تقارن اطالعات و نظارت در بانکداری ایران«، .161

 1382شهریور  )مجموعه مقاالت(،مرکزی ج. ا. ایران،

همایش بین   بین المللی"،"چالش های کشورهای درحال توسعه صادرکننده نفت در توان رقابت   .162

المللی در مورد نقش قانون و سیاست رقابتی در اقتصادهای وابسته به صادرات نفت ، کنفرانس تجارت 

 )مقاله انگلیسی( ، (1382)2003سپتامبر  20 ،تهران ،و توسعه ملل متحد

چهارم    های توسعه اقتصادی منطقه یزد در برنامهگیری»بازاندیشی برخی توانها، چالشها و جهت  .163

  ریزی استان یزد،)مجموعه مقاالت(، همایش تحول در توسعه استان یزد، سازمان مدیریت و برنامه  توسعه«،

 1383اردیبهشت  31و  30

ها در ایران، وزارت  ، همایش کالبدشکافی حمایت و اصالحات تجاری در ایران«  WTO»حمایت   .164

 1384بازرگانی،)مجموعه مقاالت(، مهر  

دهلی نو،    ،طرح کلمبو  ،نامه توسعه مدیریت سیاست تجاریبرگردهمایی    ، "ج.ا.ایرانرژیم تجاری  " .165

 ( 1384) 2005هند، مارس 

، کنگره ملی علوم »بازاندیشی ساختار ومحتوای دروس علوم اقتصادی در آموزش عالی ایران« .166

 .1385اسفند )مجموعه مقاالت(،انداز فردا(، انسانی )وضعیت امروز، چشم 

http://hossein.mirjalili.com/docs/Corruptions.and.reforms.in.iran.dr_mirjalili.pdf
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کنفرانس توسعه دانش و فناوری در ایران، های نهادی توسعه علمی در ایران«،»اقتصاد علم و چالش  .167

شریف، صنعتی  مقاالت(،دانشگاه  مطالعات    )مجموعه  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  انتشارات  چهارم،  جلد 

 .1387فرهنگی،

اقتصادی  حران  همایش ب های بحران مالی جهانی و سرایت آن به سایر کشورها«،  »بررسی ریشه  .168

 1387بهمن  4اقتصادی و دارایی،، وزارت امور ها و تهدیدها،)مجموعه مقاالت(غرب؛ فرصت 

بانکداری«»روش  .169 قانون  تدوین  مرکزی  شناسی  بانک  بانکی،  و  پولی  قوانین  بازنگری  همایش   ،

، 1388کتاب:مجموعه مقاالت پیش نویس قانون بانکداری،  ، منتشره در18/3/1388جمهوری اسالمی ایران، 

 67- 44صص 

اسالمی«،   .170 مالی  خدمات  و  جهانی  بانک  مرکزی  »گروه  بانک  اسالمی،  بانکداری  سمینار 

 انگلیسی( مقاله )،  1394نهم شهریور )مجموعه مقاالت(،ایران،

همایش انجمن مالی اولین  »مقاومت بانک های اسالمی و بانکهای مرسوم در بحران مالی جهانی«، .171

 انگلیسی( مقاله )،1394دی  6  )مجموعه مقاالت(،  اسالمی ایران، تهران، دانشگاه الزهراء،

مقاومت، .172 مفهوم  اقتصادی«  »تبیین  پذیری  آسیب  و  آوری  اقتصاد تاب  همایش  اولین   ،

مقاالت(،مقاومتی، تهران،    )مجموعه  انسانی،  علوم  متون  بررسی  انسانی،  پژ شورای  علوم  تیر   25وهشگاه 

1395 

"، دومین همایش اقتصاد مقاومتی: بررسی برنامه ها و نقد و بررسی تلفیقی کتب اقتصاد مقاومتی" .173

  1396تیر  22،،)مجموعه مقاالت(،شورای بررسی متون،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیمتون

ایران" .174 در  ملی  تولید  از  غیررانتی  و  رانتی  از  "،حمایت  حمایت  کاالی  همایش  و  ملی  تولید 

   1397تیر  28، ،)مجموعه مقاالت(،شورای بررسی متون،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیایرانی

ایران" .175 در  بین  "بانکداری اسالمی  برای شرکت کنندگان  انجمن مالی اسالمی  آموزشی  ، کنفرانس 

 )انگلیسی( ( 2019اوت 29)1398شهریور  8المللی، تهران،

: بررسی آینده  اثرات اقتصادی کرونا  همایش"،  پساکرونا  بازیابیو    ی اقتصاد" بحران کرونا، رشد   .176

 1399بهمن  30پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شورای بررسی متون،، پژوهانه

همایش راهکارهای  "سیاستهای راهبرد کاهش فقر در جهان و سیاستهای فقرزدایی در ایران"،   .177

   1399اسفند  10ز فقر اقتصادی، دانشگاه امام صادق، برون رفت ا 

کتابچه  لگوی پایه پیشرفت،) نشست بررسی سند اایرانی پیشرفت"،  -"بررسی الگوی اسالمی .178

، 1398خرداد    2سخنرانی و مباحث مطرح شده(، شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی،    متن

 17-1صص 

هم اندیشی مجمع بین المللی بازار  "صندوق های بورسی اسالمی و مرابحه در مالزی"،   .179

کتابخانه دیجیتال اسناد سازمان بورس و   (،2008مارس    27)  سرمایه اسالمی، کواالالمپور، مالزی،

 12-1، صص 1387،گ198شماره  ،281292اوراق بهادار، کد

 ترجمه کامل مقاله علمی

نوشته: درنبرگ و مکدوگال، )فصل چهاردهم کتاب اقتصاد  "،  تورم رکودی و سیاست ضد تورمی" .180

با سید حمید شمع ریزی(، دفتر تحقیقات اقتصادی، دانشگاه امام صادق، شماره     23کالن(، )ترجمه مشترک 

 . 27- 1، صص 1366،تیرماه 

نوشته: رامین کویر میثمی و و. جین    ،"تحلیلی از بیمه تکافل اسالمی؛ ساز و کار بیمه تعاونی " .181

 36- 26، صص  1381فروردین ،  6سال اول، شماره   ر اقتصادی و دارایی،کاون، مجله اقتصادی، وزارت امو 



 

19 
 

سال  اقتصادی و دارایی،  نوشته: ای. اچ. پالما، مجله اقتصادی، وزارت امور    »مکتب ساختاری«، .182

 58- 54، صص 1381اردیبهشت ، 7اول، شماره  

سال اول،  نوشته: فیلیپ کاگان، مجله اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارایی،    »مکتب پولی«، .183

 59- 52، صص 1381خرداد  ، 8شماره 

سال اول،   جله اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارایی،نوشته: جان ایتول، م  »مکتب کینزی«، .184

 58- 57، صص  1381تیر  ،9شماره 

، مجله اقتصادی، وزارت امور اقتصادی  و فلیپ کالین  نوشته: وارن. ج. ساموئلز  »مکتب نهادی«، .185

 60-57، صص1381شهریور  ،11سال اول، شماره  و دارایی،

سال  ن، مجله اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارایی،  ورن هانسی نوشته: ب   »مکتب استکهلم«، .186

 48- 46، صص1381مرداد ، 10اول، شماره  

مالونی، مجله اقتصادی، وزارت  جی.  شینزینگرو  ف.نوشته:    »مکتب تاریخی آلمان و انگلستان«، .187

 62 - 57، صص 1381مهر  ،12سال اول، شماره  امور اقتصادی و دارایی،

دارایی،  نوشته: مارک   »مکتب کالسیک«، .188 اقتصادی و  امور  اقتصادی، وزارت  سال    بالگ، مجله 

 85- 70، صص  1381آبان و آذر   ، 14و   13دوم، شماره 

، مجله اقتصادی، وزارت امور  و الرنس موس  نوشته: تونی اسپرو مورگوس  »مکتب نئوکالسیک«، .189

 72- 69، صص 1381دی و بهمن ، 16و  15سال دوم، شماره قتصادی و دارایی، ا

مارک بالگ، اف.وای.اجورث و  نوشته:    «،کمبریج،منچستر، بیرمنگهام و نئوریکاردویی »مکتب   .190

و    1381، اسفند  18و    17سال دوم، شماره  قتصادی و دارایی،  ، مجله اقتصادی، وزارت امور ا موری میلگیت

 86- 82، صص 1382فروردین 

سال دوم،    و دارایی،مجله اقتصادی، وزارت امور اقتصادی  نوشته: ام.دبلیو.ردر،    مکتب شیکاگو«، » .191

 78- 72، صص  1382اردیبهشت و خرداد  ،20-19شماره 

صادی و دارایی، م. کرزنر، مجله اقتصادی، وزارت امور اقت انوشته: اسرائیل.    »مکتب اتریشی«، .192

 68-61، صص 1382تیر و مرداد ، 22- 21سال دوم، شماره 

صادی و دارایی، ، مجله اقتصادی، وزارت امور اقت گوردون توالکه:  نوشت   ی«،نتخاب عموم»مکتب ا .193

 53-48، صص 1384، مرداد و شهریور 46و  45سال  پنجم، شماره 

نوشته: ویلیام. ر. آلن، مجله اقتصادی، وزارت امور اقتصادی    »مکتب سوداگرای )مرکانتی لیسم(«، .194

 72- 67،صص   1382شهریور و مهر، 24و  23سال دوم، شماره و دارایی، 

نوشته: جی. واگی، مجله اقتصادی، وزارت امور اقتصادی    »مکتب حاکمیت طبیعت )فیزیوکراسی(«، .195

 84- 75، صص 1382آبان و آذر ، 26سال سوم، شماره  و دارایی، 

امور  رانوشته: محسن. س. خان و عباس می   »بانکداری اسالمی«، .196 اقتصادی، وزارت  خور، مجله 

 60- 58، صص 1381 ، دی و بهمن16و  15سال دوم، شماره  اقتصادی و دارایی،

نوشته: آنا. ج.شوارتز، مجله    و مکتب بانکداری آزاد«،  مکتب پول در گردش  ،مکتب بانکداری  » .197

 73- 68، صص 1382بهمن و اسفند ، 28و  27سال سوم، شماره ادی و دارایی، اقتصادی، وزارت امور اقتص

، مجله اقتصادی، وزارت امور  دیان فالهرتی و ژ.چ.پالمانوشته:    «،وابستگیو    رادیکالتب  ا»مک .198

   78- 72، صص   1383، فروردین و اردیبهشت 30و  29سال چهارم، شماره  اقتصادی و دارایی،

فصلنامه علوم انسانی، شماره    »تفاوتهای روش شناختی میان اقتصاد نئوکالسیک و اقتصاد نهادی«، .199

 .1383، تابستان 10



 

20 
 

سال    مجله اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارایی،نوشته: اندرو گلین،    «،سیستیک مار»مکتب   .200

 69- 64، صص  1383، بهمن و اسفند 40و   39م، شماره چهار

مجله اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارایی،  نوشته: استانلی فیشر،    »مکتب کالسیک جدید«، .201

 81- 76، صص  1383خرداد و تیر ، 32و   31سال چهارم، شماره 

سال چهارم،    دارایی،مجله اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و  نوشته: رابرت بویر،    «،تنظیم»مکتب   .202

 76- 74، صص 1383، مهر و آبان 36و   35شماره 

اول(،   .203 )بخش  عرضه"،  طرفدار  گوارتنی  نوشته:"مکتب  امور    ،جیمز  وزارت  اقتصادی،  مجله 

 92- 88، صص1384، فروردین و اردیبهشت 42و  41م، شماره سال پنجاقتصادی و دارایی، 

مجله اقتصادی، وزارت امور  نوشته: پل کراگ رابرتز،    "مکتب طرفدار عرضه"، )بخش دوم(، .204

 85- 84، صص1383، آذر و دی 38و  37سال چهارم، شماره اقتصادی و دارایی، 

مجله اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارایی،  نوشته: گریگوی منکیو،    »مکتب کینزی جدید«، .205

 95-92، صص 1383مرداد و شهریور ، 34و   33سال چهارم، شماره 

اقتصاد«، .206 علم  آبان   »فلسفه  امام صادق،  دانشگاه  تحقیقات  مرکز  انتشارات  هاسمن،  دانیل  نوشته: 

1383 . 

مختلط« .207 اقتصاد  افول  و  ا  ،(1) »ظهور  ماهنامه  دروی،  وان  هرمان  ـ نوشته:  سیاسی  طالعات 

 .1373 و تیر  خرداد اقتصادی،شماره 

مختلط« .208 اقتصاد  افول  و  ـ   ،(2) »ظهور  سیاسی  اطالعات  ماهنامه  دروی،  وان  هرمان  نوشته: 

 . 1373مرداد ـ شهریور  اقتصادی،شماره 

مختلط« .209 اقتصاد  افول  و  ـ   ،(3) »ظهور  سیاسی  اطالعات  ماهنامه  دروی،  وان  هرمان  نوشته: 

 . 1373مهر ـ آبان  اقتصادی،شماره 

مجله اقتصادی، وزارت امور  ،  نوشته: ردلف ریشتر  آغاز، معنا و دورنماها«،  »اقتصاد نهادی جدید؛  .210

 87- 51، صص 1387، خرداد و تیر 80و   79های هشمارسال هشتم، اقتصادی و دارایی، 

  وزارت امور اقتصادی و دارایی،   مجله اقتصادی،،  روی وینتراب  نوشته:،  »اقتصاد نئوکالسیک« .211

 126- 121، صص 1387، مرداد و شهریور  82و  81سال هشتم، شماره های  

سال ششم،    مجله اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارایی،  نوشته: آلن بلیندر،    »مکتب کینزی«، .212

 97- 91، صص .1385، بهمن و اسفند  64و  63هایشماره 

فایده« .213 امونوشته: دی.اچ.مونرو،  ،  »مکتب اصالت  اقتصادی، وزارت  دارایی،  مجله  اقتصادی و  ر 

 82- 69، صص 1385، آذر و دی 62و  61های اره شم

اقتصاد«، .214 علم  در  شناسی  معرفت  مجله    »مباحث  هولیس،  ماتین  و  هیپ  هارگراور  شان  نوشته: 

 . 1385، آذر و دی/ بهمن و اسفند 11و  10پژوهشگران، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی، شماره 

مجله اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، نوشته: جی.سی.هارکورت، ، »مکتب پساکینزی« .215

 . 92- 83، صص 92و  91ره شما ، 1388خرداد و تیر  ،نهم سال

مجله اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارایی،  نوشته: رابرت کینگ،    »مکتب کالسیک جدید«، .216

 100-93، صص 1388، فروردین و اردیبهشت 90و   89سال نهم، شماره 

زمین« .217 جان  »احکام  اسالم،سرویراستار:  نوین  جهان  المعارف  دائره  هاپکینز،  نیکالسس.  نوشته   ،

 . ۱۳۸۸اسپوزیتو، نشرکنگره و نشر کتاب مرجع، تهران، 



 

21 
 

، نوشته: رابرت بیانکی، دائره المعارف جهان نوین اسالم،سرویراستار:  »اسالم و سرمایه داری« .218

 . ۱۳۸۸رجع، تهران، جان اسپوزیتو، نشرکنگره و نشر کتاب م

اسپوزیتو،  »اصناف« .219 اسالم،سرویراستار: جان  نوین  المعارف جهان  دائره  آندره ریموند،  نوشته:   ،

 . ۱۳۸۸نشرکنگره و نشر کتاب مرجع، تهران، 

، نوشته: مایکلم. جی. فیشر، دائره المعارف جهان نوین إسالم ،سرویراستار: جان اسپوزیتو، »بازار« .220

 . ۱۳۸۸کتاب مرجع، تهران، نشرکنگره و نشر 

، نوشته: رادنی ویلسن، دائره المعارف جهان نوین اسالم،سرویراستار: جان  »بانک توسعه اسالمی« .221

 . ۱۳۸۸اسپوزیتو، نشرکنگره و نشر کتاب مرجع، تهران، 

بانکداری« .222 نوین  »بانک و  المعارف جهان  دائره  نوشته: رادنی ویلسن،  اسالم،سرویراستار: جان  ، 

 . ۱۳۸۸اسپوزیتو، نشرکنگره و نشر کتاب مرجع، تهران، 

اسپوزیتو،  »بهره« .223 جان  اسالم،سرویراستار:  نوین  جهان  المعارف  دائره   ، کوران  تیمور  نوشته:   ،

 . ۱۳۸۸نشرکنگره و نشر کتاب مرجع، تهران، 

اسالم،»تجارت« .224 نوین  المعارف جهان  دائره  توما،  ه.  الیاس  نوشته:  اسپوزیتو،  ،  سرویراستار: جان 

 . ۱۳۸۸نشرکنگره و نشر کتاب مرجع، تهران، 

اقتصادی« .225 نوین  »توسعه  جهان  المعارف  دائره  ناجنت،  ب.  جفری  کوران،  تیمور  نوشته:   ،

 271- 265صص  ،۱۳۸۸اسالم،سرویراستار: جان اسپوزیتو، نشرکنگره و نشر کتاب مرجع، تهران، 

دوی،  »خراج« .226 ای  عبدالرحمن  نوشته:  جان ،  اسالم،سرویراستار:  نوین  جهان  المعارف  دائره 

 . ۱۳۸۸اسپوزیتو، نشرکنگره و نشر کتاب مرجع، تهران، 

 

 مقاالت عربی

ربویه« .1  . 1381فصلنامه آفاق الحضاره االسالمیه، شماره نهم، سال پنجم، فروردین    ،»بدائل الربا فی العملیات المصرفیه الالا

 . 1381السالمیه، شماره دهم، سال پنجم، مهر فصلنامه آفاق الحضاره ا  »معالم المدرستین فی االقتصاد االسالمی«، .2

 . 1381فصلنامه آفاق الحضاره االسالمیه، شماره یازدهم، سال ششم، اسفند  »التنمیه المتعالیه«، .3

فصلنامه آفاق الحضاره االسالمیه، شماره دوازدهم، سال هفتم، مهر    »العولمه االقتصادیه و اقتصادیات العالم االسالمی«، .4

1382 . 

 . 1383, فصلنامه آفاق الحضاره االسالمیه، شماره سیزدهم، فروردین جاره العالمیه«»منظمه الت .5

 . 1383، فصلنامه آفاق الحضاره االسالمیه، شماره چهاردهم، مهر »اعاده تنظیم البنک الالربوی طبق النموذج الحدیث« .6

، فروردین 15حضارهاالسالمیه، شماره  ال  ، فصلنامه آفاق »تدارک تخفیض قیمه النقود: تقییم النظریه و التطبیق العملی« .7

1384 . 

 . 1388، مهر 24فصلنامه آفاق الحضاره االسالمیه،شماره   »االزمه المالیه العالمیه و التمویل االسالمی«، .8

المتعالیه: مقارنات و مقاربات علمیه « .9 التنمیه  الصیف  »اطروحه  الثانیه،  السنه  السابع،  ،العدد  ،مجله نصوص معاصره 

 ، لبنان2006

  2006، خریف  39مجله المنهاج، العدد  ،  (مع برویز داودی و حسن نظری)(،  االول)القسم  النقد فی االقتصاد االسالمی"،  " .10

 238- 190صص م، 

http://www.khutabaa.com/index.cfm?method=home.con&ContentID=17059


 

22 
 

 2007  شتاء،    40مجله المنهاج، العدد  )مع برویز داودی و حسن نظری(،  (،  الثانی)القسم  "النقد فی االقتصاد االسالمی"،   .11

 250- 219صص م، 

  مقاالت و کتابهای انگلیسی

1. “The Foundations of Development Policies in View of Islamic Political 

Economy”, Universiti of Sains Malaysia, Malaysia, December 1994. 

2. “Competition Policy in Developing Oil–export Dependent Countries”, 
intergovernmental group of experts on competition law and policy,UNCTAD, 4 July 
2002,Geneva,Switzerland. 

3.  “Challenges Facing Oil-exporting Developing Countries in International 

Competitiveness“, International seminar on the role of competition policy and law in oil 
export dependent economies, UNCTAD, 20 September 2003, Tehran, IRAN. 

4. “Development and the Structure of Financial Sector in the Economy of I.R. of 

Iran”, in: Essays on Islamic Finance, Imam Sadegh University Press, 1st edition 2008 . 

5. “Musharaka Sukuk (case of Iran)”, in: Essays on Islamic capital Market, Securities 
Exchange Organization Press,2009 . 

6. “Potential output in Iran: A comparison of alternative methods,1978-

2008”,(with Saeed Dehghan),"European Journal of Economics,Finance and Administrative 
science,issue 48, May 2012, pp.64-76. 

7. “Estimation and Analysis of output Gap: An application of structural Vector 

Auto-regression and Hodrick-Prescott Filter methods”, (with Saeed Dehghan), 
American Journal of Economics and Business Administration, 2012, Vol.4, No.3, pp.:180-
189 . 

8.  “World Bank Group and Islamic Financial Services”, proceedings of 26th 
conference on Islamic Banking, central Bank of Iran, September 1, 2015. 

9. “The resilience of Islamic banks and conventional banks in the global financial 

crisis”, Proceedings of 1th Annual conference on Islamic Finance, Islamic Finance 
Association of Iran, December 27, 2015, Al-Zahra University, Tehran, Iran 

10. “Bridging Iranian Exporters with Foreign Markets: Does Diaspora Matter?”, 
(with Jamal Ibrahim Haidar),Journal of Economic Integration,Vol.31,No.3, September 
2016,pp.609-630. (ISI Journal) 

11. “Inclusive Growth in Iran’s provinces(2004-2015)”(with Amin Mohseni and Omid 
Safari), International Journal of Business and Development studies,Vol.9,No.2,(2017) pp.5-
27 

12. “Characterizing new structural Economics to explain the path of development 

and catching up pattern for developing countries”, (2016),with Saeed Dehghan, 
Farshad Momeni), International Journal of Business Management, Vol.10, Issue 20, pp. 
4783-4793 

13. “Avoiding Middle Income Trap in Muslim majority Countries: The Effect of 

Total Factor Productivity, Human Capital, and Age Dependency”, (2018), ( with 

http://hossein.mirjalili.com/docs/Mirjalili-Bridging.Iranian.Exporters.with.Foreign.Markets.pdf


 

23 
 

Amin Mohseni and Hossein Saadat), International Journal of Business and Development 
studies,Vol.10,No.1,pp.5-21 

14. “Climate Change and Crop Yields in Iran and other OIC countries”,(2018),(with 
Madis Mottaghian Fard), International Journal of Business and Development studies, 
Vol.11, No. 1,pp.99-110 

15. "Inclusive Growth in Iran’s provinces", Lambert Academic Publishing, 2019.( 
Translated into French, Germany, Spanish, Dutch, Portuguese, Poland, Italian and published 
by Science script). 

16. "Inflow and outflow of oil revenues: Scenarios for National Development Fund 

of Iran", (with salimKarinzedeh ), Iranian Economic Review, University of Tehran, Vol.25 , 
No.4 , 2021, pp.655-675 

17.  "How to escape the Middle Income Trap in Iran? Lessons from Malaysia, 

Thailand, South Korea and China ", (with Hossein Saadat), International Economics 
Studies,Vol.50 , issue 1,spring 2020, pp.1-12 

18. “The Impact of Exchange Rate volatility on Banking Performance (case of 

Iran)”, (with NafisehKeshtgar and MoseyebPahlvani),International Journal of Business 

and Development Studies,Vol.12, No.1,2020, pp. 41-58 

19.  “Social Banking Platform (case of Resalat Islamic Bank)”, (with Hassan Baan, 

Aboozar Sorosh,Hashem Botshekan), Journal Of Money and Economy, Vol.15, 

No.1, winter 2020, pp.35-54 

20.  “The Impact of Macro prudential policies on the Vulnerability of the Banking 

System: Dynamic Panel Model”,(with moseyeb Pahlavani and Nafiseh Keshtgar), 

Journal of Money and Economy, Vol.15, No.4, spring 2020, pp. 357-379 

21.  “Financial Sanctions and Economic Growth: An Intervention Time Series 

Approach”,(2021),( with moseyeb Pahlavani and Samira Haidarian), International 
Economics Studies, vol.51, No.1,pp.1-14 

22. “The Impact of Shadow Banking on the financial Stability: Evidence from G20 

Countries”, (with Marziyeh Esfandiary and Mehran Zarei), Journal of Money and 

Economy, Vol.16, No.2, spring 2021,pp.237-252  

23. “The Asymmetric Impact of Weighting Economic and Political Events on the 

Fluctuations of Banking Group Index (Case of Tehran Stock Exchange)”, 

(with Saeed Dehghan and Maryam Iraji), Journal of Money and Economy, Vol.16, 

No.3, summer 2021, pp.399-416   

24. “The Impact of Financial Sanctions on Capital Inflow and Outflow (case of 

Iran),(with M.Pahlavani and S.Heydarian), Journal of Money and 

Economy,Vol.17, No.1,Winter 2022, pp.67-88. 

25. "competition and market power in manufacturing industries",(with H. 

Mohseni, M.N.Shahiki,M. Pahlavani), International Economics Studies ,Vol. 51, 

No. 2, 2021, pp.15-22 



 

24 
 

26. “Impact of Macro-prudential Policies on the Financial Cycles in Iran”,(2021), 

(with moseyeb Pahlavani and Nafiseh Keshtgar), International Journal of Business 

and Development studies, Vol.13, No.1,pp.95-114. 

27. “Energy Consumption Prediction in Iran: A Hybrid Machine Learning and 

Genetic Algorithm Method with Sustainable Development Considerations”, 

(with Mehdi Fatemi,Saeed Dehghan,Hamid Babaei and Mohsen Sardari), 

Environmental Energy and Economic Research, 2022, Vol.6 No.2, pp.1-16 

28. “A Review of “Economics in the Time of COVID-19”by Baldwin and Mauro, 

IRANIAN REVIEW OF ECONOMIC STUDIES, Vol.1, No.1, Spring and Summer 

2021, pp.115-123  

29. “A Review of “The Art of Sanctions; A View from the Field” by Richard 

Nephew, IRANIAN REVIEW OF ECONOMIC STUDIES, Vol.1, No.2, Autumn 

2021, pp.85-94  

30. “The Dynamics of Asymmetric information and Stock returns (Case of Tehran 

Stock Exchange)”, (with Saeed Dehghan), International Journal of  Finance and 

Managerial Accounting, Autumn 2023, vol.8, No.31 

31. “Effect of Credit Easing Policy on the Recovery of Iran's Eeonomy: DSGE 

model”,(with N.Shahyaki,M.Pahlavani,H.Mohseni), Quarterly Journal of Applied 

Economics Studies, Iran, 2022, Vol.11, No.43  

32. “On The Dynamic Relationship Between Tourism and Economic Growth in 

The Oil-Exporting Countries : A Tri-Variate Causality”, (with saeed Dehghan 
and Saeedeh Derakhsh), International Economics Studies,Vol.51 , No.1 ,2022 

33. "The Impact of financial development on income inequality in Iran”, (with A. 

Noferesti), Iranian Economic Review, Vol.  ,No. , 2022 

34.  “Post-Revolution Development Plans in Iran: an appraisal”, International 

Journal of Business and Development studies,2022 

 

 کتاب 

 .1373، انتشارات سمت، (تألیف مشترک )»پول در اقتصاد اسالمی«،  .1

 .1374، انتشارات وزارت امور اقتصادی و دارایی، »بررسی و ارزیابی بانکداری بدون ربا در ایران« .2

 . 1375حسین، انتشارات دانشگاه امام ترجمه از انگلیسی به فارسی، ، »جنگ،اقتصاد و جامعه« .3

الملل،  تألیف: دکتر علی االوسی، ترجمه از عربی به فارسی، چاپ و نشر بین»روش عالمه طباطبایی در تفسیر المیزان«، .4

 )کتاب سال( .1381بهار 

 . 1384، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی، بهار »گروه بانک اسالمی توسعه« .5

چاپ    ، مجموعه آموزشی، شرکت چاپ و نشر بازرگانی،ها«  »سازمان جهانی تجارت: ساختار، قواعد و موافقت نامه .6

 1341، چاپ دوم: 1385 اول:

 . 1388انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی،   »روش تأیید و ابطال در اقتصاد«، .7



 

25 
 

 .1388، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی.»نظریه و سیاستهای تجارت بین الملل و بازرگانی خارجی ایران« .8

بانکداری«،»مجموعه   .9 قانون  نویس  پیش  باره  در  تهران:)مقاالتی  مشترک(،  بانک   تألیف  عمومی  روابط  نشر 

 . 1389مرکزی،

 . 1389نشر کتاب مرجع، ، تهران:  (تألیف مشترک)»پول و اسناد تجاری«، .10

 . 1389نشر کتاب مرجع،  ، تهران: (تألیف مشترک)»توسعه سیاسی و اقتصادی در جهان اسالم«، .11

 . 1389، تهران: نشر کتاب مرجع، تألیف مشترک()اسالم«، »تجارت در جهان .12

 .1390انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی، »پژوهشی در فرهنگ اقتصادی پالگریو«، .13

.)کتاب برگزیده دانشگاهی در رشته  1394، جلد اول، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی، تهران،  »مکتب های اقتصادی« .14

 ( 1395لوم انسانی،شورای بررسی متون و کتب ع - اقتصاد

 1397  انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی، مشترک(، تهران:  )تدوین "،نقدنامه اقتصاد مقاومتی" .15

 1397انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی،  مشترک(، تهران:  تدوینتالیف و ) "،( 2نقدنامه اقتصاد ) " .16

 1397انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی، مشترک( ، تهران:  تدوینتالیف و ) "،( 3نقدنامه اقتصاد ) " .17

 1398تدوین(، تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی، تالیف و ، )"مجموعه مقاالت اقتصاد مقاومتی" .18

مقاومتی"، .19 اقتصاد  دومین همایش  اولین و  مقاالت  و  )  " مجموعه  پژوهشگاه علوم تالیف  انتشارات  تدوین مشترک(، 

 1397  انسانی،

تدوین مشترک(، انتشارات پژوهشگاه علوم  تالیف و  )  همایش حمایت از تولید ملی و کاالی ایرانی"،  مجموعه مقاالت  " .20

 1398  انسانی،

   2019انتشارات دانشگاهی المبرت،  مشترک با امید صفری(،تالیف  ))متن انگلیسی( ،"رشد فراگیر در استانهای ایران"، .21

انتقادی    " .22 بررسی  عمومی:  انتخاب  و  "،)نظریه  و    تدوینتالیف  انسانی  علوم  پژوهشگاه  انتشارات  تهران:  مشترک(، 

 1399مطالعات فرهنگی ،

انتشارات مرکز الگوی  تالیف  ،)"ایرانی پیشرفت-"رشد اقتصادی در الگوی اسالمی .23 با امید صفری(، تهران:  مشترک 

   1398ایرانی پیشرفت، - اسالمی

نفیسه کشتگر و  تالیف  )  "،در ایران: مدلها و روشهاچرخه مالی  بر    سیاست احتیاطی کالن اثریخشی  " .24 با  مشترک 

 1401، ینشر دانشگاهمرکز  مصیب پهلوانی(، 

 

 دبیری و عضویت در کمیته علمی همایش ها

   1385عضو کمیته علمی کنفرانس الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت، وزارت بازرگانی، .1

 1388/ 18/3دبیر همایش بازنگری قوانین پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران،  .2

ان،  "ثروت حاکمیتی، تخصیص دارایی و مدیریت ریسک"، صندوق توسعه ملی ایر لیلمبین الضو کمیته علمی همایش ع .3

 2013اکتبر  27-28

اولین همایش اقتصاد مقاومتی: بررسی برنامه ها و متون، شورای بررسی متون و کتب و عضو کمیته علمی  دبیر علمی   .4

 .1395تیر  26علوم انسانی، 



 

26 
 

دومین همایش اقتصاد مقاومتی: بررسی برنامه ها و متون، شورای بررسی متون و کتب  و عضو کمیته علمی دبیر علمی  .5

 .1396تیر  22انسانی،علوم 

، سازمان  1404عضو کمیته علمی همایش ملی توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی استان یزد و چشم انداز آن در افق   .6

 . 1395شهریور   29و  28برنامه و بودجه یزد، دانشگاه یزد، 

 1396همایش ملی نقد متون و کتب علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی، آذر  عضو کمیته علمی .7

  1397تیر  28 پژوهشگاه علوم انسانی، ولید ملی و کاالی ایرانی،دبیر علمی و عضو کمیته علمی همایش حمایت از ت  .8

 1398، 1397، 1396، 1394،1395عضو کمیته علمی همایش ساالنه انجمن مالی اسالمی ایران ،  .9

تیر ماه    پژوهشگاه علوم انسانی،  ایرانی پیشرفت،- اسالمی دبیر علمی و عضو کمیته علمی همایش بررسی متون الگوی   .10

1398 

 1399 بهمن 30 پژوهشگاه علوم انسانی، ،بررسی اثرات اقتصادی کرونا دبیر علمی و عضو کمیته علمی همایش  .11

 

   های پژوهشیطرح 

امور اقتصادی و دارایی،  «، مجری، معاونت امور اقتصادی ـ وزارت  »بررسی و ارزیابی بانکداری بدون ربا در ایران .1

1372 . 

 . 1382همکار، مؤسسه مطالعات بازرگانی، »جهانی شدن و اقتصاد ایران«،  .2

 . 1384مجری، پژوهشگاه علوم انسانی، »روش تأیید و ابطال در علم اقتصاد«،  .3

و جهانی شدن«، .4 ایران  ا.  فرهنگی ج.  در مواجهه  راهبردی  پژوهشگاه  »ایران و جهانی شدن؛ مطالعه  علوم  همکار، 

 . 1384ـ  85انسانی، 

 . 1386مجری،ن و ترتیبات نهادی در بازار وام«،»اطالعات نامتقار .5

 . 1387 ،، پژوهشگاه علوم انسانی مجری«،تحلیلی از فرهنگ اقتصادی پالگریو» .6

 . 1388- 1387)طرح ملی(، مسئول طرح، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران،ن بانکداری«، نویس قانو»تهیه پیش  .7

کشور"، .8 سیزده  تجربه  بر  مروری  درصد،  هشت  رشد  به  دستیابی  الزامات  شورای    "  مجلس  پژوهشهای  مرکز 

 1394اسالمی،مجری، 

 معرفی روش آسیب شناسی رشد"،"چگونگی شناسایی تنگناهای رشد اقتصادی در ایران، نقد روش های مرسوم و   .9

 1394مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی، مجری، 

»بررسی تجربه بانک های توسعه ای در مقابله با پیامدهای بحران مالی جهانی با تاکید بر گروه بانک جهانی و درسهای   .10

 1395، پژوهشگاه علوم انسانی، مجری، آن برای ایران«

 1396، پژوهشگاه علوم انسانی، مجری،ی برای تحول ساختاری در اقتصاد ایران""ارزیابی رویکردهای ساختارگرای  .11

 1396مجری، شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی،اقتصاد مقاومتی"، " .12

 1396مجری،، مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفتایرانی پیشرفت"،-"رشد اقتصادی در الگوی اسالمی  .13

 1397رکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی، مجری، م "بررسی قوانین استراتژی کاهش فقر"، .14

پژوهشگاه علوم انسانی، مجری،  "ارزیابی نارساییهای دولت برای اصالح ساختار بخش عمومی در اقتصاد ایران"،   .15

1398 

http://hossein.mirjalili.com/docs/Research.on.palgrave-mirjalili.pdf


 

27 
 

   1399-1398مجری، شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی،"،  و توسعه  پیشرفت چشم انداز " .16

 

 

 نظارت بر طرح پژوهشی

تحقیقات و  »تدوین برنامه، عناوین و سرفصل دروس میان رشته ای سیاستگذاری فرهنگ اقتصادی«، وزارت علوم، .1

 فناوری. 

 »تدوین برنامه، عناوین و سرفصل دروس میان رشته ای اقتصاد زمین ومسکن«، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.  .2

  -1389ریزی استان یزد،  زد«، سازمان مدیریت و برنامهانداز و راهبردهای کالن توسعه شهرستان طبس ی »تدوین چشم .3

1390 . 

ایجاد فرصت »بررسی ظرفیت  .4 برنامه چهارم  های  به  با رویکردی  اقتصادی  فعالیتهای عمده  در  زنان  برای  های شغلی 

 . 1386توسعه اقتصادی کشور«، ، پژوهشگاه علوم انسانی، 

تاثیر زنان در مدیریت مخارج مصرفی خانوار)مط .5 العه موردی شهر تهران ، پژوهشکده اقتصاد، پژوهشگاه  »بررسی 

 1388- 1389ریاست جمهوری،   - علوم انسانی و مرکز امور زنان

 

 نامه کارشناسی ارشد و دکتریراهنمایی پایان 

، استاد راهنما، مرکز آموزش مدیریت  های صنعتی کشور پس از الحاق به سازمان جهانی تجارت«»تحلیل نظام یارانه  .1

 .1380دولتی،رشته مدیریت بازرگانی، دانشجو: حامد روحانی، شهریور  

، استاد راهنما، دانشگاه امام صادق، رشته اقتصاد،دانشجو: سعید دهقان »برآورد و تحلیل محصول بالقوه در اقتصاد ایران« .2

 . 1384خاوری، بهمن 

دانشگاه صنعتی شریف، دانشجو: حمزه عرب    ، استاد راهنما،های نهادی«نظم خودجوش بازار از دیدگاه هایک و چالش » .3

 . 1387زاده جمالی،دی 

پژوهشگاه علوم    ،استاد راهنما،»بررسی عوامل تاثیرگذار بر میزان تقاضای صنعت بیمه زندگی: مطالعه موردی ایران« .4

 .  1396انسانی،دانشجو:فاطمه احمدی صنوبری ، فروردین

ایران« .5 در  اقتصادی  بزرگی،  ،استا»بررسی شاخص های مقاومت  دانشجو:روشنک  انسانی،  پژوهشگاه علوم  د راهنما، 

 .  1396فروردین 

، استاد راهنما، پژوهشگاه علوم انسانی، دانشجو: نسرین  »اقدامات شبه بودجه ای و اثر آن بر تسهیالت غیرجاری بانکی« .6

 . 1396فتح اللهی، فروردین 

، استاد راهنما، پژوهشگاه شد شهری و موجودی مسکن«»تحلیل قیمت مسکن کالن شهری در ایران با تاکید بر محدوده ر  .7

 . 1396علوم انسانی، دانشجو: مهسا منیری، اردیبهشت 

"، استاد راهنما، پژوهشگاه علوم  »بررسی عوامل موثر بر توسعه صادرات محصوالت دانش بنیان در کشورهای منتخب  .8

   1396مهر  17انسانی، دانشجو: یوسف عبدی ، 

"، استاد راهنما، پژوهشگاه علوم انسانی، دانشجو: هما خلیلی یله    1393-1350در ایران در دوره  »بررسی پایداری مالی   .9

 1396قارشو، اردیبهشت 



 

28 
 

استاد راهنما، پژوهشگاه   »بررسی عوامل موثر بر دام درآمد متوسط در ایران و مقایسه آن با تجربه مالزی و تایلند"، .10

   1396دی   5علوم انسانی، دانشجو: حسین سعادت، 

"، استاد راهنما، پژوهشگاه علوم انسانی، دانشجو: امید صفری،   1392تا    1379»بررسی رشد فراگیر در ایران طی دوره   .11

  1396آبان 

بر .12 منابع  درآمد  تاثیر  نفت   »بررسی  صادرکننده  منتخب  کشورهای  در  مالیاتی  درآمد  مختلف  راهنما،  انواع  استاد   ،"

 1396آبان  1صالحی،  پژوهشگاه علوم انسانی، دانشجو: مصعب

،  فرد  "،استاد راهنما، پژوهشگاه علوم انسانی، دانشجو: مهدیس متقیان»بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر رشد اقتصادی ایران  .13

 1396بهمن 

استاد راهنما رساله دکتری، دانشگاه عالمه «،  بررسی اقتصاد ساختاری جدید و کاربرد آن در توسعه اقتصادی ایران» .14

 1395طباطبایی. دانشجو سعید دهقان خاوری، بهار 

محمد عماد      "، استاد راهنما، پژوهشگاه علوم انسانی، دانشجو:"بررسی اثر تاب آوری اقتصادی بر رشد اقتصادی ایران .15

 1397 تیر  26شفیعی، 

استاد راهنما، پژوهشگاه    "بررسی تاثیر درآمد بر سالمت و کیفیت زندگی زنان )مطالعه موردی کارکنان دانشگاه زنجان(، .16

 1397مهر 23علوم انسانی، دانشجو: مهری عباس زاده گودرزی، 

منتخب"، .17 کشورهای  در  کار  نیروی  وری  بهره  بر  آموزشی  مخارج  تاثیر  علوم    »بررسی  پژوهشگاه  راهنما،  استاد 

       1397انسانی،دانشجو: لیال امیری فر، بهمن 

 استاد راهنما، پژوهشگاه علوم انسانی،"،  هش نوسانات اقتصادی در ایرانیابی نقش صندوق توسعه ملی در کا»بهینه  .18

 1397 دانشجو: سلیم کریم زاده، شهریور 

"، استاد راهنما، پژوهشگاه علوم انسانی، " بررسی تاثیرتحریم تجاری بر رابطه تجاری ایران و کشورهای عضو اکو .19

 1398سبیکه حمزه گردشی، مهر   دانشجو:

بلوچستان، "،    HRV  با رهیافت  اقتصادی ایران  »آسیب شناسی رشد .20 استاد راهنما رساله دکتری، دانشگاه سیستان و 

 1399مهر  30امین اکبرزاده.   دانشجو:

آیناز امینی،    ، استاد راهنما، پژوهشگاه علوم انسانی، دانشجو:های ایران""نابرابری درآمد و رشد اقتصادی در استان  .21

 1398آبان 

استاد راهنما، پژوهشگاه علوم انسانی،   نامتقارن شوک های نفتی بر نابرابری درآمدی در کشورهای منا"،"بررسی آثار   .22

 1398  محمد نیریزی، اسفند  دانشجو:

 استاد راهنما، پژوهشگاه علوم انسانی،"،1397در سال    رانی در ا  یاساس  یکاالها  ارانهی اصالح    یآثار رفاه  ی بررس"  .23

 1399 بهمن 28 ،ردف  دانشجو:امیر مسعود کرمی

تاثیر   .24 ایران"،مالی    و تجاری    بازبودنبررسی  در  درآمدی  نابرابری  راهنما،بر  انسانی  استاد  علوم   ،پژوهشگاه 

 1400 شهریور دانشجو:شاهین علیزاده،

 نامه کارشناسی ارشد و دکتریمشاوره پایان

 
دانشجو:   دانشگاه امام صادق، رشته اقتصاد، مشاور،، استاد  »بررسی توان رقابت اقتصاد ایران در شرایط جهانی شدن« .25

 .1384سید احسان خاندوزی، اسفند 

استاد مشاور، دانشگاه امام صادق، »بررسی پدیده پول شویی وراههای نظارت بر آن با تاکید بر نقش موسسات مالی«،   .26

 .  1383رشته اقتصاد، دانشجو: حسین کیانی زاده، دی 

، سیاستهای تسهیل تجاری بر رشد بازرگانی خارجی ایران با تاکید بر نقش فناوری اطالعات«»بررسی و تخمین اثرات  .27

 .1384دانشجو: علی غالمی، بهمن  استاد مشاور،دانشگاه امام صادق، رشته اقتصاد،
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،  های کل کشور(«)بودجه حمایتی دولت از شهرداری -MADM»طراحی مدل ریاضی تخصیص بهینه بودجه با رویکرد   .28

 . 1388رشته مدیریت صنعتی، دانشجو: آقای علی قشقایی،بهمن  مشاور، دانشگاه امام صادق، استاد

داده  .29 روش  از  استفاده  با  ایران  اقتصاد  در  فداکاری  نسبت  تلفیقی«»محاسبه  علوم های  پژوهشگاه  مشاور،  استاد   ،

 . 1390انسانی،رشته علوم اقتصادی، دانشجو: خدیجه ریاحی، تابستان 

در .30 پولی  عقالیی«  »سیاست  انتظارات  و  ایران  اقتصادی،   ،اقتصاد  علوم  انسانی،رشته  علوم  پژوهشگاه  مشاور،  استاد 

 . 1390دانشجو: شیرین فرهنگی فرد، تابستان 

، استاد  »طراحی الگوی مناسب سنجش و رتبه بندی شهرداران استان اصفهان با رویکرد تصمیم گیری چند شاخصه« .31

 . 1389ام صادق، دانشجو: فضل ا... بازیاری،شهریور دانشکده مدیریت دانشگاه ام مشاور،

«، استاد مشاور، پژوهشگاه  تطبیق نظریه چرخه های تجاری حقیقی در اقتصاد ایران با تاکید بر شوک مخارج دولتی » .32

 . 1390 علوم انسانی، رشته اقتصاد، دانشجو:علیرضا تقدیری،

اقتصا  .33 رشد  و  بازرگانی  های  بیمه  مخارج  میان  رابطه  ایران»بررسی  در  علوم  دی  پژوهشگاه  مشاور،  استاد   ،"

 1396تیر  28دانشجو: سمیه آقابابایی،   انسانی،

بندی راهبردهای کالن صنعت« .34 برای صورت  دانشگاه عالمه طباطبایی،»مدلی عمومی  استاد مشاور رساله دکتری،   ، 

 . 1389اردیبهشت  سید عبدالجابر قدرتیان،دانشجو:  رشته مدیریت بازرگانی، 

استاد مشاور رساله دکتری، دانشگاه اصفهان، رشته  »پیشرفت مطالعات اقتصاد کالن ایران: یک رویکرد روش شناختی«، .35

 . 1388وحید مقدم، بهمن   دانشجو:اقتصاد، 

سیستان و بلوچستان، رشته   استاد مشاور رساله دکتری، دانشگاه  "بررسی اثر تسهیل اعتباری بر رکود اقتصادی ایران"،   .36

 1400.3.4حدیثه محسنی،  دانشجو: اقتصاد،

سیستان و   استاد مشاور رساله دکتری، دانشگاه  ایران"،    های مالی در"بررسی اثر سیاست محتاطانه کالن بر چرخه   .37

 1399نفیسه کشته گر، دانشجو: بلوچستان، رشته اقتصاد، 

دانشگاه  ،اقتصاد "،استاد مشاور رساله دکتریبررسی تاثیر بانکداری سایه بر ثبات مالی و انتقال سیاست پولی در ایران  .38

 1401مهران زارعی، دانشجو: سیستان و بلوچستان،

ایران"،   .39 اقتصادی  رشد  بر  مالی  های  تحریم  تاثیر  دکتری"بررسی  رساله  مشاور  دانشگاه  اقتصاد  استاد  و  سیستان   ، 

 1401حیدریان،   سمیرادانشجو: ، بلوچستان

دانشجو:    پژوهشگاه علوم انسانی،تاریخ اقتصادی،    استاد مشاور رساله دکتری   "،"بررسی نظام پولی ایران در دوره قاجار   .40

 1401، نژاد زهرا قشقایی

، تبریز استاد مشاور رساله دکتری اقتصاد، دانشگاه ، "صنعتی در ایرانسیاست مالی بر سرمایه گذاری اثر نااطمینانی  " .41

 1401، امید صفریدانشجو:  

 نامه کارشناسی ارشد و دکتریداوری پایان

، استاد داور، پژوهشگاه علوم انسانی، دانشجو: بهاره دیده بان نژاد، شهریور  »مطالبات معوق بانکها و نااطمینانی تورمی« .42

1394 . 

معنو  .43 مالکیت  اثر حقوق  توسعه«»بررسی  در حال  منتخب  در کشورهای  توسعه  و  تحقیق  بر مخارج  داور،  ی  استاد   ،

 . 1394دانشجو:آرزو فریبرز بیرجند، اول مهر 

با آن« .44 ایران  اقتصاد اسالمی و تطبیق نظام مالیاتی  در  امام »شناسایی معیارهای عدالت مالیاتی  داور،دانشگاه  استاد   ،

 . 1395اردیبهشت  5دالوند،دانشجو: حجه هللا   صادق،

، استاد داور، پژوهشگاه علوم انسانی،  »رابطه میان ترکیب درآمدهای دولت و درآمد نفتی در کشورهای صادرکننده نفت« .45

 .  1395طیبه طاهری، سوم خرداد    دانشجو:
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، استاد  ران«»بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و بهره وری تعمیم یافته نیروی کار در بخش های مختلف اقتصادی ای .46

 .1395تیر  26داور، پژوهشگاه علوم انسانی، دانشجو: نسرین کریمی،

»بررسی تطبیقی سیاست تجاری در عرصه بین الملل از منظر مکاتب منتخب اقتصاد سیاسی در راستای تحقق راهبرد    .47

د داور، دانشکده اقتصاد استا ،« مطالعه موردی ایران و کره جنوبی(برون گرایی در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی )

 1396شهریور  29دانشگاه امام صادق، دانشجو: امین شاه بابای آشتیانی، 

)به زبان عربی(، استاد داور، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران، ، دانشجو:   ،«  »دور االهوار فی االقتصاد العراقی .48

 د( )جلسه دفاعیه به زبان عربی برگزار ش1396بهمن   محمد جمیلی،

بررسی تاثیر اختالف سود علی الحساب و قطعی بر هزینه حقوق صاحبان سهام در چارچوب نظام بانکداری بدون ربا  » .49

  1397مهر  9 استاد داور، پژوهشگاه علوم انسانی، دانشجو: مهدی ابراهیمیان،  ،«در ایران

  رساله دکتری  ،استاد داور   ،«  (1304-1285مشروطه)عوامل بحران در نظام پرداخت حقوق و مزایا پس از انقالب  » .50

 1398بهمن  16 امین محمدی، :دانشجو پژوهشگاه علوم انسانی، ،تاریخ اقتصادی

  رساله دکتری   ،استاد داور" اثرات شاخص های محیط زیست بر خالص صادرات کاالهای منتخب تجاری در ایران"،   .51

 1400شهریور  22دانشجو: لیال هللا دادیان،  ،اقتصاد، دانشگاه اصفهان

رساله    ،استاد داورخارجی"،   سرمایه گذاران از دولت  حمایتی سیاستهای بررسی در عمومی انتخاب رویکرد "کاربرد .52

 1400 بهمن 13رضا فاضلیان، میرادانشجو:  ،اقتصاد، دانشگاه اصفهان دکتری

 ،استاد داور"، مطالعه موردی کشور ایران؛ تکانه سیاست پولی بر پویایی های حساب جریان وجوه تحلیل تاثیر  " .53

 1400بهمن  30دانشجو: میمنت ابراهیمی،  له دکتری اقتصاد، دانشگاه اصفهان،رسا

 

  "،اردولیبرالیسم آلمانی از منظر اقتصاد اسالمی الگوی حکمرانی دولت در عرصه سیاست اجتماعی در مکتب  تحلیل" .54
 1400اسفند  17دانشگاه امام صادق، دانشجو: سعید سیدحسین زاده یزدی،   استاد داور، رساله دکتری اقتصاد،

 

 تدریس در کارگاه آموزشی و سخنرانی علمی

زبان   .1 به  بینتدریس  آموزشی(  )کارگاه  دوره  در:  » انگلیسی  عنوان  با  اسالمی  بانکداری  در  المللی  نامتقارن  اطالعات 

 . 11/1387/ 1«، برگزارکننده: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران،مورخ بانکداری اسالمی

بین .2 آموزشی(  )کارگاه  دوره  در:  انگلیسی  زبان  به  با عنوان »تدریس  اسالمی  بازار سرمایه  در  المللی  اوراق مشارکت 

 . 2/11/1387«، برگزارکننده: سازمان بورس و اوراق بهادار ایران،مورخ جمهوری اسالمی ایران

، پژوهشکده پولی و بانکی 1392مرداد    22،  «جهانیمالی  تجربه بانکهای توسعه ای در بحران  وان »سخنرانی با عن  .3

 بانک مرکزی ج.ا.ایران. 

4. « عنوان  با  سال    سخنرانی  تا  جهان  در  گذاری  سرمایه  و  انداز  پس  برنامه  2030تحوالت  و  مدیریت  سازمان   ،»

 . 1392ریزی،تهران، شهریور 

5. « عنوان  با  بحران    بازاندیشیسخنرانی  از  پس  مالی  تامین  در  دولت  اوراق  جهانیمالی  نقش  و  بورس  سازمان   ،»

 .1392مرداد  21بهادار،تهران،

چرا بخش مالی شرق آسیا در بحران مالی جهانی مقاوم بود؟ درس هایی برای مقاوم سازی نظام  سخنرانی با عنوان » .6

   1395خرداد  16، تهران،«، بانک مرکزی ج.ا.ایران،پژوهشکده پولی و بانکیمالی در ایران 

با عنوان » .7 دی    23«، پژوهشگاه علوم انسانی،  تحلیل بحران مالی جهانی در متون درسی جدید اقتصاد کالنسخنرانی 

1394   

http://ws.mbri.ac.ir/(S(nsmndd30bt433a4b1zj2momh))/?PageName=news&Action=Subjects_Details&ID=195&AspxAutoDetectCookieSupport=1
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عنوان » .8 با  جدیدسخنرانی  ساختاری  اقتصاد  در  تجاری  و  تجارت،موسسه  سیاست صنعتی  و  معدن  «،وزارت صنعت، 

  1394اسفند  18مطالعات بازرگانی، 

   1395اردیبهشت    15«،تهران،بانک توسعه صادرات ایران،بانکهای توسعه ای و گروه بانک جهانیسخنرانی با عنوان » .9

«، انجمن و پتانسیل های تامین مالی اسالمی  2030- 2015اهداف جهانی توسعه پایدار برای سالهای  سخنرانی با عنوان » .10

 .1395اردیبهشت  19  مالی اسالمی،

« مروری بر تجربه سیزده کشور، مرکز پژوهشهای  چگونه می توان به رشد هشت درصد دست یافت؟ »  سخنرانی با عنوان .11

 1394مجلس شورای اسالمی، سیزدهم بهمن 

چگونه می توان تنگناهای رشد اقتصادی در ایران را شناسایی کرد؟ نقد روش های مرسوم و معرفی  سخنرانی با عنوان » .12

 .1394ای مجلس شورای اسالمی، بیست وهفتم بهمن «، مرکز پژوهشهروش آسیب شناسی رشد

 1395اردیبهشت  21«،پژوهشگاه علوم انسانی،اقتصاد مقاومتی؛بررسی تجارب اقتصادهای آسیا سخنرانی با عنوان » .13

«، دبیرخانه هیات حق معاش، اصل موضوعه اقتصاد اسالمینقد نظریه پردازی آقای دکتر امیری تهرانی در زمینه » .14

 . 1394اسفند  9های نظریه پردازی، نقد و مناظره،  حمایت از کرسی

، موسسه مطالعات  1395اسفند    11"،  تبیین سیاست تجاری پشتیبانی کننده اهداف برنامه ششم توسعهسخنرانی با عنوان " .15

 بازرگانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت. 

، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات  1396فروردین    27"،  آشنایی با مکتب های اقتصاد کالن تدریس در کارگاه آموزشی"   .16

 فرهنگی.

"،پژوهشگاه علوم نقد رویکرد پارادایمی در تحلیل نظریه های توسعه اقتصادیسخنرانی در کرسی ترویجی با عنوان"   .17

 1396.9.21انسانی و مطالعات فرهنگی، مورخ 

، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات  1397فروردین    21"،  آشنایی با مکتب های اقتصاد کالن تدریس در کارگاه آموزشی"   .18

 فرهنگی.

با عنوان"   .19 ترویجی  اقتصادکالنسخنرانی در کرسی  در متون درسی  نئوکالسیک  "،پژوهشگاه علوم  نقد رویکرد سنتز 

 1397.1.28انسانی و مطالعات فرهنگی، مورخ 

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات  ،  1398فروردین    20"،  آشنایی با مکتب های اقتصاد کالن تدریس در کارگاه آموزشی"   .20

 فرهنگی.

 ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.1397"، اسفند  ارزیابی نظریه انتخاب عمومیتدریس در کارگاه آموزشی"   .21

"،پژوهشگاه علوم انسانی  نقد رویکرد سیستمی در متون درسی نظام های اقتصادیسخنرانی در کرسی ترویجی با عنوان"   .22

 1397فرهنگی، آذر و مطالعات 

، موسسه مطالعات بازرگانی، وزارت صنعت،  1397 آذر    26"،  تحوالت بازار ارز و آینده پیش رو سخنرانی با عنوان "   .23

 معدن و تجارت. 

 1397اسفند  15" ، شورای بررسی متون، پژوهشگاه علوم انسانی، نقد و بررسی کتاب فلسفه پول"سخنرانی در نشست  .24

اسفند   9"، گروه انسان شناسی، شورای بررسی متون، پژوهشگاه علوم انسانی،  کدام انسان اقتصادی؟سخنرانی با عنوان"   .25

1397 

    1397اسفند  13" ، وزارت صنایع، معادن و بازرگانی،  چشم انداز تولید صنعتی در ایرانسخنرانی با عنوان "  .26

»بانکداری اسالمی در  المللی بازار سرمایه اسالمی با عنوان  تدریس به زبان انگلیسی در: دوره )کارگاه آموزشی( بین  .27

 1398، برگزارکننده: انجمن مالی اسالمی ایران، مرداد ایران«

 1398آبان  27"، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، رونق تولید سخنرانی در نشست تخصصی "  .28
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"سخنر .29 تخصصی  نشست  در  راند انی  می  حکم  اقتصاد  کتاب  بررسی  و  مطالعات  نقد  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه   ،"

 1398فرهنگی،اسفند 

 1399آذر    27"، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،آسیب شناسی جهش تولید سخنرانی در نشست تخصصی " .30

همایش راهکارهای برون   سیاستهای فقرزدایی در ایران"،سیاستهای راهبرد کاهش فقر در جهان و  سخنرانی با عنوان"   .31

 1399اسفند  10رفت از فقر اقتصادی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه امام صادق، 

اردیبهشت   15خانه اندیشمندان علوم انسانی، اقتصاد مختلط، تحوالت جدید و کاربردهای آن"،  "نظام سخنرانی با عنوان .32

1400   

، دانشکده اقتصاد، دانشگاه امام  "1400و نبایدهای اقتصادی دولت سیزدهم، با تاکید بر سال    بایدها   سخنرانی با عنوان" .33

 . 1400مرداد  6صادق، 

 

 اندازی دورهراه

 .1387اندازی دوره کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، پژوهشکده اقتصاد، پژوهشگاه علوم انسانی،راه   

 

 عضویت در مجامع علمی 

 . 1394اسالمی ایران، از سال عضو انجمن مالی  .1

 . 1377شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی دانشگاه ها، از سال -عضو گروه اقتصاد .2

 .1395از سوی معاون آموزشی وزارت علوم، از شهریور    - شورای تحول و ارتقای علوم انسانی- عضو کارگروه اقتصاد  .3

 عضو اتحادیه اقتصاددانان جهان اسالم .4

 

 ای حرفه تجربیات  

 )با حکم وزیر بازرگانی(  1384–  1385عضو شورای راهبردی تهیه قانون رقابت، وزارت بازرگانی،  .1

عضو شورای بازنگری قوانین پولی و بانکی برای تهیه قانون بانک مرکزی ج.ا.ایران، تهران، بانک مرکزی   .2

 . 1387- 1386ج.ا.ایران،

بانکداری و دبیر شورای بازنگری قوانین پولی و بانکی برای تهیه قانون نویس قانون  مسئول کارگروه تهیه پیش  .3

 88- 1387بانکداری، تهران، بانک مرکزی ج.ا.ایران،

، وزارت امور اقتصادی و دارایی )با حکم وزیر امور اقتصادی و  44های کلی اصل  عضو شورای سیاست  .4

 دارایی(

زارت امور اقتصادی و دارایی )با حکم وزیر امور دبیر کارگروه تخصصی ارزیابی بحران اقتصادی جهان، و .5

 اقتصادی و دارایی( 
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ریزی آموزش عالی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،  وابسته به دفتر گسترش و برنامه - عضو کمیته اقتصاد  .6

 )با حکم معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری(  

)به نمایندگی    آمریکا(،       - 2022و )  (2012- 2009کمیته حسابرسی بانک جهانی )جلسات هفتگی    شرکت در .7

 از گروه هفت کشور( 

)به    آمریکا(،     -2022و )( 2014- 2013کمیته اثربخشی توسعه در بانک جهانی ) جلسات هفتگی    شرکت در  .8

 نمایندگی از گروه  هفت کشور(  

ب مدیر اجرایی و قائم  گروه هفت کشور غنا،ایران،مغرب،الجزایر،تونس،پاکستان و افغانستان، در غیا  نماینده .9

 مقام وی در هیات مدیره بانک جهانی.)آمریکا( 

مسئول بررسی و اعالم نظر به هیات مدیره بانک جهانی در باره وام های کشورهای شرق و جنوب آسیا و  .10

 ضمانت نامه های میگا.)آمریکا( 

 ( 1400تا  1394عضو شورای امور بین الملل، پژوهشگاه علوم انسانی.) .11

 (  1399تا  1394بین الملل، انجمن مالی اسالمی ایران، تهران.)رییس کمیته  .12

 مشاور مدیر عامل، بانک توسعه صادرات ایران  .13

قائم مقام رییس گروه اقتصاد، شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی)با حکم رییس شورای بررسی متون و  .14

 (1401تا  1394کتب علوم انسانی()

تجارت خارجی، وزارت صنعت، معدن و تجارت،)با حکم رییس موسسه  عضو شورای راهبری سند سیاست   .15

 (1397- 1396مطالعات بازرگانی() 

 ( 1396عضو شورای راهبری قانون بانک مرکزی ج.ا.ایران )گواهی بانک مرکزی() .16

 (  1383- 1385عضو کمیسیون تخصصی و هیات ممیزه پژوهشگاه علوم انسانی ) .17

 (  1397ایرانی پیشرفت، )با حکم رییس مرکز( )از تیر  - میعضو اندیشکده اقتصاد، مرکز الگوی اسال .18

 

 دبیری و عضویت در هیئت تحریریه مجالت پژوهشی

 فصلنامه فرهنگ )ویژه اقتصاد(، پژوهشگاه علوم انسانی. علمی دبیر  .1

 ها. دانشگاهفصلنامه نامه علوم انسانی )ویژه اقتصاد(، شورای بررسی متون علوم انسانی علمی دبیر  .2

 تا کنون(- 1387عضو هیئت تحریریه »فصلنامه بورس اوراق بهادار«، سازمان بورس و اوراق بهادار.)  .3

 عضو هیئت تحریریه »فصلنامه فرهنگـ«، پژوهشگاه علوم انسانی.  .4

 (. 1387- 1384عضو هیئت تحریریه »فصلنامه پژوهشهای تجارت جهانی«، وزارت بازرگانی ) .5

 ( 1386- 1381نامه سیاستگذاری اقتصادی«، دانشگاه یزد.)عضو هیئت تحریریه »فصل .6

 ( 1386- 1380عضو هیئت تحریریه»فصلنامه آفاق الحضاره االسالمیه«، پژوهشگاه علوم انسانی) .7

 عضو هیئت تحریریه»فصلنامه نامه دولت اسالمی«، مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری.  .8

 (. 1385-1381صادی و دارایی )عضو هیئت تحریریه» مجله اقتصادی«، وزارت امور اقت  .9
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 1394- 1388عضو هیئت تحریریه »فصلنامه صنعت بیمه«، بیمه مرکزی ج.ا.ایران، .10

 عضو هیئت تحریریه »فصلنامه مدل سازی اقتصادی«، دانشگاه خوارزمی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.  .11

 لوم انسانی.عضو هیئت تحریریه»فصلنامه اقتصاد تطبیقی«، پژوهشکده اقتصاد، پژوهشگاه ع .12

 » پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی«، شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی   عضو هیئت تحریریه .13

 1397،»فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین« ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی عضو هیئت تحریریه .14

 1398،ان« ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیمسایل اقتصاد ایربررسی »فصلنامه  عضو هیئت تحریریه .15

 1398،»فصلنامه علم و دین« ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی عضو هیئت تحریریه .16

 1399،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، «تاریخ اجتماعی و اقتصادی » پژوهشنامه  عضو هیئت تحریریه .17

تحریریه  سردبیر   .18 هیات  فارسیو  شورای  - دوفصلنامه  اقتصادی(،  مطالعات  ایرانی  )بررسی  اقتصادی  نقدنامه  انگلیسی 

   1400،  علوم انسانیبررسی متون و کتب 

 

 سوابق مدیریتی و مشاوره

 

 تاریخ  مدت  محل کار  سمت 

 تا  از

 1385 1379 سال  5 پژوهشگاه علوم انسانی معاون آموزشی و دانشجویی 

 1382 1379 سال  3 پژوهشگاه علوم انسانی المللیهای علمی و بینمدیرهمکاری

 1388آبان  1384 سال  4 پژوهشگاه علوم انسانی رئیس پژوهشکده اقتصاد 

 1373 1370 سال  4 وزارت امور اقتصادی و دارایی  های پولی و بازرگانیمعاون دفتر سیاست 

وزارت امور اقتصادی و   المللی مدیر گروه سازمانهای پولی و مالی بین 

دفتر   - معاونت امور اقتصادی  - دارایی

 اقتصاد بین الملل

 1370 1369 سال  2

 1385 1381 سال  4 وزارت بازرگانی  االختیارتجاریمشاور نمایندگی تام

 سازمان بورس و اوراق بهادار  مشاور رییس 
 

1386 
 

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مشاور 
 

1387 
 

   سال  1 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مشاور رییس کل 

 وزیر امور اقتصادی و دارایی   مشاور  
 

 1388آبان  1387شهریور 

 آمریکا   - گروه بانک جهانی ارشد مدیر اجرایی    مشاور
 

 1394مرداد  1388آبان 

 آمریکا - گروه بانک جهانی مشاور ارشد مدیر اجرایی 
 

12 

 1401اردیبهشت

 کنون
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 المللیو مجامع بین   شرکت در اجالس ها

 . 1370اجالس کمیسیون مشترک ایران و مجارستان، بوداپست، آذر  .1

 )از سوی وزارت نفت(. 1991نودمین اجالس اوپک، وین، اتریش، دسامبر  .2

اردیبهشت   .3 ترکیه،  استانبول،  اسالمی،  کنفرانس  سازمان  به  وابسته  کومسک،  امور    1373اجالس  وزارت  سوی  )از 

 اقتصادی و دارایی( 

مصر، .4 قاهره،  )فائو(،  ملل  سازمان  کشاورزی،  زمینه  در  چندجانبه  تجاری  مذاکرات  وزارت    1378اجالس  سوی  )از 

 بازرگانی(

 اسالمی )از سوی وزارت بازرگانی(   ژنو، سویس، به عنوان مشاور نمایندگان مجلس شورای  المجالس،اجالس اتحادیه بین .5

انکتاد )ک .6 توسعه ملل متحد(،اجالس  تجارت و  ایران  در    سیاست رقابتی  نفرانس  )از سوی وزارت  ، ژنو، سوج.ا.  یس 

 بازرگانی(

 . 2005رژیم تجاری ج.ا.ایران، دهلی نو، هند، مارس    نامه توسعه مدیریت سیاست تجاری(،برنامه طرح کلمبو )در باره بر .7

 . 1384شگاه اروپای مرکزی، بوداپست، مجارستان، تیر نشست مجمع بین المللی اقتصاد رفتاری، دان  .8

 .)از طرف سازمان بورس( 1387مجمع بازار سرمایه، کمیسیون اوراق بهادار، مالزی، کواالالمپور، فروردین  .9

 . 1387اجالس مشترک بورس اوراق بهادار تهران با گروه بانک اسالمی توسعه، جده، عربستان سعودی، اسفند  .10

 بین المللی پول و بانک جهانی در: اجالس مشترک صندوق  .11

 ترکیه.  (، استانبول،1388مهر   11- 14،)2009اکتبر  3-6 •

 (، واشنگتن دی سی،آمریکا.1389،)اردیبهشت 2010آوریل 24-25 •

 (، واشنگتن دی سی،آمریکا.1389،)مهر 2010اکتبر 8-9 •

 (، واشنگتن دی سی، آمریکا.1390، )اردیبهشت  2011آوریل  16-17 •

 ، واشنگتن دی سی، آمریکا.2011سپتامبر   24 - 23 •

 (، واشنگتن دی سی، آمریکا.1392، )اردیبهشت  2012آوریل 20-21 •

 (، توکیو، ژاپن.1391، )مهرماه 2012اکتبر  12-14 •

 (، واشنگتن دی سی، آمریکا.1392، )اردیبهشت  2013آوریل  19-20 •

 ،واشنگتن دی سی، آمریکا.2013اکتبر  11-12 •

 ، واشنگتن دی سی، آمریکا.2014آوریل  11-13 •

 ، واشنگتن دی سی، آمریکا.2014اکتبر  10-12 •

 (، واشنگتن دی سی، آمریکا. 1394)اردیبهشت  2015آوریل  7-19 •

، هیات اقتصادی همراه وزیر  1395مرداد  8- 3سفر کاری به چهار کشور آفریقایی: نیجریه، غنا، گینه کوناکری و مالی،  .12

 امور خارجه 

 ، هیات اقتصادی همراه وزیر امور خارجه 1395آذر   19- 13سه کشور آسیایی: هند، چین و ژاپن، سفر کاری به   .13
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 اجالس مشترک صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در:  .14

 آمریکا. واشنگتن دی سی، (،1401) مهر  ،2022اکتبر  10-16 •

 

 

 1140ماه  هرمتاریخ آخرین ویرایش این سند : [1]

 


