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 8630تا سال -سردبير فصلنامه تحقيقات مدل سازی اقتصادی; 

 سر دبير فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری;

 (8632دبير علمی هشتمين همایش بين المللی انرژی);

 (8636ين المللی انرژی)دبير علمی نهمين همایش ب;

 عضو انجمن علمی اقتصاد شهری;

 ریيس کميسيون آموزش انجمن علمی اقتصاد شهری;

 تا کنون 8636از سال  مجله پژوهش های برنامه ریزی و سياستگذاری انرژیعضو هيات تحریریه ;

   خارج از دانشگاه: داخل و تدریس در مؤسسات
 توسعه اقتصادی و برنامه ریزی  -

 اد سنجی ليسانساقتص -

 اقتصاد سنجی فوق ليسانس -

 برنامه ریزی اقتصادی  -

 (8اقتصاد کالن) -

 (0اقتصاد کالن )  -

 )فوق ليسانس(اقتصاد انرژی -

 اقتصاد انرژی)دکتری( - 

 شرکت در کنفرانس های معتبر داخلی و خارجی

        ران ایران    ، ته 8688کميته ملی انرژی ،،تجدید ساختار بخش انرژی ،گردهمایی فصلی -8

 ) سخنرانی (

 ، تهران ایران  8680همایش ملی انرژی ، ، یارانه های انرژی ، سياستها و استراتژیها  -0

ارزیابی رابطه بين انرژی ، توليد ناخالص داخلی و جمعيت در ایران ، کنگره انرژی و اقتصاد  -6

 ایران  –تهران -8630

 ، تهران ایران  8631ه اقتصادی کنگره انرژی و اقتصاد ، مصرف انرژی و تاثير آن بر توسع -0

 ، تهران ایران  8633برق در ایران ، همایش ملی انرژی ،  تعرفه ساختار بهينه -1
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 –تهران  8633ارزیابی تعدیل کامل یا ناقص قيمتهای انرژی در ایران همایش ملی انرژی ،  -3

 ایران )سخنران کليدی (

7. Simulation of oil pricing policy on world oil demand and its 

implication on ASEAN Countries ; Ascope, 1998, Jakarta, Indonesia 

8. Energy Markets characteristics and energy pricing policies in 

Iran;1998, Neptun, Romania 

9. Barriers to demand side management in energy sector;2001,EU-IRAN 

Dialogu. 

10. Market Barriers of  Energy  Efficiency in IRAN; ;world Energy & 

Security in the changing world; 27-25 ;تهران ايرانMay  2004 

11. ٍEnergy Price Distortions in IRAN;  ;New challenges for Energy 

Decision Makers; Prague Czech Republic;4-7June  2003 

12.The Integrated National Energy Planning in Iran A proposed Energy 

Master Plan;  ٍ;Annual Meeting of the International Energy Workshop , 

Paris ,France; June 22-24-2004.   

 

ايتباطاا  باين  ;تحليل ابعاد بين المللي اقتصااد رهنگاو ه نگاه دي اناها  . 31

 3131آذيماه22 ;تهها  انها  ;رهنگگي ه سياست خايجي: يهنکهدي انهاني

 

14.Climate Changes Malaria relationship Modeling 

.; :CLIMATE  MODELLING CONFERENCE mashhad,IRAN; -
17Nov2005  

15 .Islamic Economics As a Science and an Economic school; 

International conference on a universal paradigm of socio – scientific 

Reasoning Dhaka Bangladesh; 17-18Dec.2005 

16 .The Impact of Energy Price increase on providing energy for the poor 

in Iran; Annual Meeting of the International Energy Workshop ,Kyoto, 

Japan; 5-7July2005  

 

17 .Islamic Banking in Iran :from theory to practice; Islamic economics 

conference, Malaysia ,17-19 July 2007, 
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18 .Restructuring Challenges of The Iranian Power Sector,      

International Conference of the Middle East Economic 

Association, Famagusta, North Cyprus ,May 29-31, 2008. 

 

19  .Decomposition of Energy Intensity in the Iranian 

Manufacturing Industries  (1993-2004)    (IAEE Conference) 16- 

18 November 2006 
 

20. "Learning by doing for Renewable Energy Technologies: 

Empirical Evidence from Iran", International Energy 

Workshop(2009), June 17-19, Venice, Italy. 

 

،نفتمين نمانش بين بهيسي استهاتژي محصوال  بانک بيمه دي تحقق مشتهي مدايي .23

 3131آذي  31،،تهها المللي بيمه ه توسعه

،اهلين کگفهانس ه نمانشگاه  يذيهکهبويياز مخاز  ن يدي بههنبهداي يانتيص ذيتول .22

  3132ايدنبهشت  22-21تخصص نفت،

،دهمين کگفهانس بهنامه ينزي ه يطيمح ستنز يهانيدي بههنزا يگند ياستگذاييس .21

 1331 ايدنبهشت 22-22مدنهنت محيط زنست،

 

 مقاله در نشریه های معتبر داخلی
قيمتت انترژی  در ایتران ، اقتصادی وتحليل پایداری رابطه تقاضای انرژی ، فعاليت  .8

 8633،     10علمی پژوهشی ، مجله تحقيقات اقتصادی ، شماره 

ت بر ارزش افزوده بر بختش هتای مختلتق اقتصتاد ایتران بررسی آثار تورمی ماليا .0

 ;شماره چهارم ;سال دوم  ;پژوهشهای اقتصادی  ;علمی پژوهشی  ;)تحليل داده ستانده( 

 8688 ;بهار

 ;علمی ترویجی  ;بررسی عملکرد ابزارهای مدیریت مصرف انرژی الکتریکی در ایران .6

 8686 ;شت اردیبه ;  83شماره ;سال هشتم ;نشریه انرژی ایران 

فصتلنامه  ;پيش بينی تقاضای نيروی کار متخصص و ارزیابی تغييرات ستاختاری آن .0

 8680 ;پائيز ;03شماره ;پژوهشی 
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یابی اقتصادی توسعه نيروگاههای خورشتيدی بتا توجته بته مال زتات زیستت ارز .1

  8683تابستان ،شماره دوم،مجله علوم و تکنولوژی محيط زیست;علمی پژوهشی  ;محيطی

 ;علمتی پژوهشتی  ;ابی اثرات تورمی ناشی از  ذف یارانته  املهتای انترژیارزی .3

 8683،شماره چهارم،زمستان فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی 

 6831-فصلنامه تحول اداری-اندازه دولت .7

    بررسی منافع اقتصادی و اثرات زیست محيطی  اصل از عملکرد سياستهای جتایگزینی .         8

مجله علوم و تکنولوژی محيط زیست)در نوبت ;علمی پژوهشی ;ی صنعتیانرژی در زیر بخشها

 چاپ(

علمتی ;    NO2و SO2با تاکيتد بتر آالینتده هتا  ررسی هزینه خارجی توليد برق در ایرانب .3

 8683،بهار 80شماره ،مجله تحقيقات اقتصادی  ,پژوهشی

علمتی  ;فستيلی زیست محيطی افزایش بازده نيروگاههتای بترق-بررسی پيامدهای اقتصادی.   82

 8683زمستان  ,شماره چهارم  ,دوره نهم , مجله علوم و تکنولوژی محيط زیست ,پژوهشی

مجله  ,علمی پژوهشی ;منتشره از نيروگاه برق شهيد رجایی SO2زینه اجتماعی بررسی ه      . 88

 8683بهار  ,شماره یك  ,دوره دهم , علوم و تکنولوژی محيط زیست

فصلنامه پژوهشها و سياستهای  ,علمی ترویجی ,رد اقتصادی آنتمرکز زدایی مالی و عملک. 80

 8688،بهار 03سال هفدهم ،شماره ; اقتصادی

 ,علمی ترویجی , بررسی فرایند واگذاری اختيارات مالی به استانها در برنامه های تو سعه 86

 8688فروردین و اردیبهشت شماره هفتم و هشتم ، ،اقتصادی –ماهنامه اطالعات سياسی 

مدلسازی مزیت سنجی صنعت لبنيات در استانهای کشور با بهره گيری از الگوهای تصميم      . 80

 8688،بهار 12،شماره پژوهشنامه بازرگانی،علمی پژوهشی ;گيری چندمعياره

ق ایتران در رفنی بر توسعه فن آوریهای انرژیهای تجدید پذیر در بختش بتتاثير یاد گيری .61

فصتلنامه مطالعتات اقتصتاد انترژی ،ستال  ;علمی پژوهشتی; شرایط اختالالت قيمتی انرژی

 .8688،تابستان 08ششم،شماره 

تجزیه شدت انترژی در صتنایع ایران،علمتی پژوهشی،فصتلنامه پزوهشتهای اقتصتادی   .61

 .8683،تابستان  61ایران،شماره 
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بررسی مزیت های نسبی و تحلیل ساختاری تولید ناخالص داخلی در  استانهای  .83

سال هفدهم ،شماره ;فصلنامه پژوهشها و سياستهای اقتصادی  ,علمی ترویجی ،ایران مختلف

 8688،تابستان 12

 تحلیل اثرات نقش حاکمیتی و تصدیگری دولت در اقتصاد بر توزیع درآمد .88

پژوهشی  -فصلنامه دارای رتبه علمی ،فصلنامه اقتصاد مقداری،(ARDLمطالعه موردی ایران )رهیافت 

 8211(، زمستان 32)پیاپی  4شماره  سال ششم،، 

تخصیص بهینه یارانه انرژی به زیر بخشهای اقتصاد ایران مبتنی بر شاخص  سازی نظریه عدالت در 19.

   8211اسالم،دو فصلنامه مطالعات اقتصاد اسالمی،سال دوم،شماره دوم،بهار و تابستان 

ز روش تحليل سلسله مراتبی،دو فصلنامه سنجش سرمایه اجتماعی استانهای کشور با استفاده ا.02

 8683دانش سياسی،سال ششم،شماره دوم،پایيز و زمستان 

کاربرد رهيافتهای تلفيقی در تبيين الزامات استالم شتناختی در نزریته پتردازی اقتصتاد   .08

 8683،تابستان 6شماره ،فصلنامه مطالعات ميان رشته ای درعلوم انسانی ،اسالمی

عامالت در بازار لحزه ای برق: مطالعه موردی بازار برق اصفهان، مجله تحقيقات تعيين مبنای م .00

 8632، پایيز 33شماره ، پژوهشی  -فصلنامه دارای رتبه علمی اقتصادی،

ای مدیریت ریسك اعتباری در بانکداری اسالمی و بانکداری متداول،دو تحليل مقایسه .06

 8632يز و زمستان ، پای8شریه تحقيقات مالی اسالمی، شماره ن

فصلنامه ،بررسی تاثير تمرکززدایی مالی بر رشد و توزیع درآمد در مناطق مختلق ایران 24.

       8238، زمستان 44پژوهشنامه اقتصادی، شماره 

ی اقتصادی صنعت بانکداری جمهوری اسالمی ایران )تحليل تأثير بانکهای خصوصی بر کارآی 25.

فصلنامه پژوهش های اقتصادی (، های تابلوییو داده SDEA  های استوکاستيكپوششی داده

 8638، تابستان 18ایران، شماره 

 

 

  

http://magiran.com/magtoc.asp?mgID=6949&Number=47&Appendix=0
http://magiran.com/magtoc.asp?mgID=1607&Number=51&Appendix=0
http://magiran.com/magtoc.asp?mgID=1607&Number=51&Appendix=0
http://magiran.com/magtoc.asp?mgID=1607&Number=51&Appendix=0
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 ،اسالميزه شدن اقتصاد  و بررسی روش ميان رشته ای برای برونرفت از آندرکی از پدیده . 03

سال شانزدهم، پژوهشی  -فصلنامه دارای رتبه علمی فصلنامه پزوهشهای اقتصادی ایران،

 8632، زمستان 03شماره 

   انفصلنامه انرژی ایر، ارزیابی و تحليل تاثيرات غيرخام فروشی نفت بر رشد اقتصاد ملی27.

 8638، بهار 08سال پانزدهم، شماره ،ترویجی  -فصلنامه دارای رتبه علمی 

پژوهشها و  فصلنامه ،تحليل پویای اثر اصال ات ساختاری بر بهره وری صنعت برق ایران .08

 پژوهشی  -اقتصادی دارای رتبه علمی سياستهای 

 8632، زمستان 32سال نوزدهم، شماره 

چشم انداز: تحليل روند برخی از متغيرهای کالن اقتصادی ایران در درس هایی برای سند  .03

فصلنامه پژوهشی دارای رتبه ، ریه راهبرد یاسنش،دوره اخير در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه

 8683، تابستان 00ترویجی شماره  -علمی 

 صنعت بيمهفصلنامه ،   تخمين تابع تقاضای بيمه مسئوليت  رفه ای پزشکان در ایران .62 

 8683(، بهار 33)پياپی  8پژوهشی سال بيست و پنجم، شماره  -فصلنامه دارای رتبه علمی 

فصلنامه ، 8603بررسی قانون اصالح قانون شخص ثالث در مقایسه با قانون مصوب سال  .68

(، بهار و 30)پياپی  0-8، شماره چهارمسال بيست و  ،پژوهشی –دارای رتبه علمی  صنعت بيمه

 8688تان تابس

فصلنامه محيط ،ارزیابی امکان توسعه نيروگاههای زمين گرمایی از دیدگاه اقتصاد محيط زیست .60

 8688، بهار 03سال سی و پنجم، شماره ،  پژوهشی  -فصلنامه دارای رتبه علمی ،   شناسی

 .تحليل اثر هدف مند کردن یارانه ها بر هزینه نهایی برق بر مبنای درونزا نمودن66 

 8638،تابستان 66سال نهم شماره دستمزدها،فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی،

عیین سهم بهینه یارانه انرژی در زیربخش های اقتصادی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و برنامه ت.60

  8233، بهار 88فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، سال سوم، شماره ،  ریزی خطی فازی

فصلنامه ،بررسی رابطه ميان ساختار بازار و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران .61

 8238، پاییز 3سوم، شماره  تحقیقات مدلسازی اقتصادی، سال

آسيب شناسی سياست گذاری در زدودن نابرابری های منطقه ای در برنامه های توسعه  .23

  8238، زمستان 332اقتصادی، شماره  -ماهنامه اطالعات سیاسی ،ایران

http://magiran.com/magtoc.asp?mgID=6093&Number=303&Appendix=0
http://magiran.com/magtoc.asp?mgID=6093&Number=301&Appendix=0
http://magiran.com/magtoc.asp?mgID=6093&Number=301&Appendix=0
http://magiran.com/magtoc.asp?mgID=6093&Number=301&Appendix=0
http://magiran.com/magtoc.asp?mgID=1201&Number=290&Appendix=0
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فصلنامه مطالعات راهبردی  ،ی سازی بخش انرژی از مسير گات و سازمان تجارت جهانیجهان. 37

 8233، پاییز 83جهانی شدن، شماره 

با تابع  BVARت بررسی رابطه بين نرخ ارز و متغيرهای کالن اقتصادی )با استفاده از رهياف .68

   8233، تابستان 43پژوهشنامه اقتصادی، شماره ،(: مطالعه موردی ایرانSSVSپيشين 

دوفصلنامه مطالعات اقتصاد ،  ایرانی پيشرفت -بایسته های نزام مالی اسالمی در الگوی اسالمی .63

       8233، بهار و تابستان 82اسالمی، شماره 

شاخص سازی ترکيبی توسعه انسانی مبتنی بر آموزه های تمدن اسالمی و بکارگيری آن در  .42

، پاییز 1فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، شماره ، اسالمی ایرانارزیابی جایگاه جمهوری 

8238 

  ایرانی پيشرفت -بایسته های نزام مالی اسالمی در الگوی اسالمی.48 

 8233، بهار و تابستان 82دو فصلنامه مطالعات اقتصاد اسالمی، شماره 

بررسی اثر شوك های پولی بر متغيرهای کالن اقتصادی با استفاده از روش  .43

BVARفصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، ،: مطالعه ی موردی ایران

  8238، زمستان 4شماره 

ارائه روش شناسی جامع در ساخت و ارزیابی شاخص های ترکيبی:  .34

 داللت هایی برای کمی سازی مفاهيم در اقتصاد و بانکداری اسالمی 

 8238، زمستان 32فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسالمی، شماره 

 بررسی تاثير تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی استان های مختلق ایران .44

 8238، زمستان 883دجه، شماره فصلنامه برنامه ریزی و بو

 جایگاه مدیریت شهری در کارآمدی نزام تامين و مصرف منابع شهری .43

    8233، بهار 84فصلنامه اقتصاد شهر، شماره 

خصوصی در بخش  -اولویت بندی موانع توسعه مشارکت های عمومی46.

  MCDM  مل و نقل ایران با استفاده از روش های

  8232، زمستان 3فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، سال دوم، شماره 
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رد سياست بررسی منافع اقتصادی و اثرات محيط زیستی  اصل از عملک.  47

 های به کارگيری انرژی های جایگزین در بخش صنعت

   8211، زمستان 33فصلنامه انسان و محیط زیست، شماره 

 یک ، انیرا  مختلف مناطق یدقتصاا شدر بر مالی ییزداتمرکز تأثیر .41

فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی ،سال بیست   ، سنجیفضاییدصاقتاهیافتر

 8232پاییز  48و دوم شماره 

 
فصلنامه پژوهشنامه ايران، مختلف مناطق در درآمد توزيع و رشد بر مالي تمركززدايي تأثير بررسي .43

 1931،زمستان 74اقتصادی،سال دوازدهم ،شماره 

و فصلنامه مطالعات اقتصاد اسالمی، د ، نی از منزر اسالممدلسازی مفهومی  د مصرف عقال .32

 8630، پایيز و زمستان 88شماره 

 

 

 مقاله در نشريات معتبر خارجي
 

1. Energy Supply Planning in Iran by FLP approach regarding 

uncertainties of investment costs-energy policy(ISI),June 2006 

2. Energy Risk Management and Value At Risk Modeling, Energy 

policy(ISI),Dec. 2006. 

3. Integrated energy planning for Transportation Sector (A case 

study for Iran with techno-economic approach) , Energy 

policy(ISI) Feb.   8002  

4. Inflationary Impacts of Energy Prices Adjustment in Iran: An 

Input-Output Approach,The journal of energy and 

development,vol.34,no. 2,2011 

     5.Evaluation of Fuzzy Linear Programming Application in Energy                       

models, International Journal of Energy Optimization and 

engineering,in press 

http://magiran.com/magtoc.asp?mgID=1550&Number=22&Appendix=0
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 6. Social Cost Analysis for Electricity Generation Based on SO2          

Emission: Empirical Evidence from Iran, The journal of energy and 

development,vol 36,no. 1&2,2012. 

    7. An AHP Decision Making Model for Optimal Allocation of Energy 

Subsidy among Socio-Economic subsectors in IRAN,Energy Policy,june 

2012. 

        8. Analyzing the Effects of the Iranian Energy Subsidy Reform 

Plan on Short-Run Marginal Generation Cost of Electricity Using 

Extended Input-Output Price Model, International Journal of Energy Economics 

and Policy, Vol. 2, No. 4, 2012. 

 

9. FISCAL DECENTRALIZATION, INCOME DISTRIBUTION AND 

ECOMOMIC GROWTH: A CASE STUDY FOR IRAN,journal of 

economic theory,vol. 6,no. 2,2012.   

10. ANALYSIS OF DISTORTED ENERGY PRICES IN IRAN,The 

journal of energy and development,vol. 37,no. 1,2012. 
  

11. A BOTTOM-UP ENERGY MODEL FOR IRANIAN 

RESIDENTIAL SECTOR, Economics and Finance Review Vol. 1(11) 

pp. 31 – 34, January, 2012 ISSN: 2047 - 0401 

 

12.Calibration of Fair Social Discount Rate in Utilizing 

 Iran Oil Resources: An Islamic View Point,   

Iranian Journal of Economic Studies 

Vol. 1, No. 2, Fall 2012, 

 

 19.Modeling The Impact Of Money On GDP And Inflation In Iran: Vector-Error-

Correction-Model (VECM) ApproachوAfrican Journal of Business Management،Vol. 4(93), 

pp. 9797-9749, 41 September, 4119 

 
 

 

 طرح های تحقيقاتی یا فنی
و  تعيين جایگاه صنایع پتروشيمی در اقتصاد ملی تحليل ارتباط کمی آن با یخش های پسين .8

شرکت ملی صتنایع پتروشتيمی،  ;محصوالت...کارفرما پيشين و مطالعه اثرات افزایش قيمت

 امور تحقيق و توسعه

http://www.academicjournals.org/journal/AJBM/article-abstract/96DA7D821291
http://www.academicjournals.org/journal/AJBM/article-abstract/96DA7D821291
http://www.academicjournals.org/journal/AJBM/article-abstract/96DA7D821291
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سازمان مدیریت  ;کارفرما بررسی اثرات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی در بخش برق .0

 توليد و انتقال نيروی برق ایران

موسسته  ;والت ساختاری آن.کارفرمتاپيش بينی نياز به نيروی انسانی متخصص و تحليل تح .6

 پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

موسسته مطالعتات بتين  ;تحليل سياست ها وبرنامه های مدیریت تقاضای انرژی.کارفرمتا  .0

 المللی انرژی

 ; استتان کشتور مطالعه و شناسایی مزیت های نسبی استتقرار صتنایع روستتایی در شتش .1

 شاورزی کنایع تبدیلی و تکميلی بخش وزارت جهاد کشاورزی دفتر ص ;کارفرما

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی ; کارفرما ; مطالعه شرح خدمات طرح جامع انرژی کشور  .3

شرکت  ;کارفرما ; ای خراسان بر اساس قيمتهای بازار برقه تدوین بودجه شرکت برق منطق .3

 ای خراسانه برق منطق

 ا :دانشگاه امام  سين)ع(کارفرم– نقش اقتصاد دفاعی در توسعه پایدار کشور .8

 ;افزارهای مربوطه( و نرمMADMگيری چند شاخصه )های تصميمراهنمای کاربردی مدل .3

 کارفرما:معاونت پژوهشی دانشگاه امام صادق)ع(

 در قالب مدل آنتوزیع و ها بر اشتغال تاثير  ذف و نقدی کردن یارانه .82

CGE، اجتماعی تامينکارفرما:موسسه پزوهشی کار و 

های های شهرداریها بر میزان منابع درآمدی و هزینههدفمندسازی یارانه تأثر .88

 سازمان شهرداریهای کشور :،کارفرماکشور

تدوين برنامه عملياتي بهينه سازي مصرف انرژي در صنعت آهن و فوالد كشور،کار فرما :سازمان بهرهوری  .80

 انرژی ايران

86. Error! Reference source not found.- کاربرد مدل

CGEکارفرما:وزارت صنعت معدن و تجارت، 
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( ... و تعيين سهم بهينه 0تعيين اولویت واگذاری شرکت های گروه دوم ماده ) .84

واگذاری سهام هریك از شرکتهای مشمول واگذای به بخش های 

 خصوصی سازی ،کارفرما:سازماناقتصادی

موسسه پزوهشی کار و  ،کار فرما:طرا ی مدلی اسالمی جهت تعيين دستمزد نيروی کار .81

 تامين اجتماعی

 

 

 ( Research papersمقاله های تحقيقی )

 قيمت گذاری بهينه اول و بهينه دوم در بخش برق . -8

 ارزیابی الگوی مصرف انرژی در بخش های تجاری ، خانگی و صنعتی  -0

 اتحادیه غربی  عضو فه جویی انرژی در کشورهایبرنامه های صر -6

 اقدامات  ذف یارانه های بنزین در ایران  -0

 تحليل مقایسه ای توسعه نيروگاههای خورشيدی در ایران  -1

 نقش مصرف انرژی در ایجاد ارزش افزوده در بخش صنعت در ایران  -3

 فراورده های نفتی و الگوی مصرف آنها در بخش برق ایران  -3

 ادی مصرف گاز طبيعی در صنعت پتروشيمی ایران ارزیابی اقتص -8
  

 نزارت پروژه ها وداوری کتابها;ارزیابی مقاله ها
  توانير ;ارزیابی پروژه شناخت بازار صادرات تجهيزات .8

 وزارت ارشاد ;داوری کتاب سال .0

 توانير ;ارزیابی پروژه مزیت نسبی در توليد تجهيزات  برق .6

 ده اقتصاد دانشگاه تهراندانشک ;ارزیابی مقاالت تخصصی مجالت .0
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 نشریه انرژی ایران ;ارزیابی و داوری مقاالت تخصصی .1

 فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی ;ارزیابی مقاالت تخصصی .3

 همایش ملی انرژی ;برگزاری سخنرانی های تخصصی .3

 معاونت پژوهشی دانشگاه امام صادق )ع( ;ارزیابی پروژه اصول مدیریت مالی اسالمی .8

 کميته ملی انرژی ایران ;مقاالت همایش های ملی انرژی ارزیابی و داوری .3

 توانير ;نزارت پروژه بررسی دامپينگ و تدوین ... .82

 دانشگاه امام صادق )ع( ;ارزیابی مقاالت فصلنامه پژوهشی دانشگاه .88

 معاونت پژوهشی دانشگاه امام صادق )ع( ;ارزیابی طرح ترجمه اوراق آتی اسالمی .80

 معاونت پژوهشی ;اقتصادی ارزیابی کتاب مجموعه مقاالت .86

  ; ;توانير ;نزارت پروژه بررسی قوانين سرمایه گذاری و شناخت صنعت برق سوریه .80

 دانشگاه تربيت مدرس ;ارزیابی  مقاالت فصلنامه پژوهش های اقتصادی .81

 پژوهشگاه نيرو ;ارزیابی مقاالت کنفرانس بين المللی برق .83

 ... مل و نقل زمينی و. هایزیر بخش بهينه سوخت در قيمت ارت پروژه تخميننز .84

 

 

-مشتاوره -و رساله های دکتری)راهنمتاییکارشناسی ارشد پایان نامه های 

 داوری(
 

 ارزیابی آثار نوسانات قيمت نفت بر نرخ ارز در قالب    .8

 تحليل سری زمانی قيمت در بازار نقد و بازار آتی مورد گندم    .0

 ان یابی بهينه ...تحليل کاربردی تئوری های جانمایی  صنعتی و مک   .2

 شناخت محورهای اساسی اقتصادی و قانونی مدیریت مصرف انرژی ...   .0

  اثر جهانی شدن بر همگرایی و یکپارچگی تجاری کشورهای اسالمی   .1

 بررسی رابطه بلند مدت بين صادرات و ارزش افزوده ....   .3

 امکان همگرایی اقتصادی بين کشورهای اسالمی     .3
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 قيمت  امل های انرژی بر سطح عمومی قيمت ها  تحليل آثار افزایش   .8

 کنترل بهينه نابرابری توزیع درآمد در شرایط تورمی    .3

 تجزیه و تحليل پيامدهای تورمی کسری بودجه در ایران     .82

 عوامل موثر بر سرمایه گذاری مسکن در ایران    .88

 سياست های  مایتی در سازمان تجارت جهانی    .80

 انرژی در اقتصاد ایران تخمين و تحليل کارآیی    .86

 آثار سياست های قيمتی در بخش انرژی بر روی تقاضای  امل های اصلی   .80

 تحليل عملکردی درآمد  اصل از صادرات نفتی بر رشد اقتصادی    .81

 مدل سازی تقاضای برق صنعتی در استان مازندران    .83

 ارزیابی پتانسيل صادرات گاز طبيعی ایران     .83

 بخش از مصرف انرژی بوسيله مولدهای برق گازی مستقيم امکان سنجی جایگزینی   .88

 اثر پيمان کيوتو بر بازار جهانی انرژی    .83

 ارزیابی منافع اقتصادی و اجتماعی سياست های جایگزینی انرژی    .02

 تحليل رابطه عليت بين مخارج دولتی و درآمدهای مالياتی    .08

 بررسی رابطه اندازه دولت و رشد اقتصادی    .00

 رات تورمی ناشی از خذف یارانه های انرژی تحليل اث   .06

 سهميه یندی اعتباری )مبانی نزری وآثار آن(   .00

 نقش واسطه های مالی در رشد اقتصادی در قالب...     .01

 و پيامدهای آن OECDتحليلی از روند شدت انرژی در کشورهای    .03

 تبيين بيکاری ساختاری در ایران    .03

 خارجی بر رشد اقتصادی  تجزیه و تحليل تاثير سرمایه گذاری   .08

 ارزیابی اثر توسعه صادرات غير نفتی بر سطح اشتغال در بخش های مختلق...   .03

 و تطبيق آنها بر بازار انرژی معامله ی  ق اختيارربررسی مدل های قيمت گذا   .22

 ارزیابی بهره وری انرژی در زیر بخش های صنعتی ایران    .68

  ESCO )ژی )رویکرد طرا ی الگویی جهت بهينه سازی مصرف انر   .60

 ارزیابی آثار افزایش قيمت  امل های انرژی بر دستمزدها ...   .66
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 جایگاه بخش ساختمان در اقتصاد ایران )روش خارج سازی فرضی(    .60

 قيمت نفت ایران با رویکرد...  (VAR)طرا ی الگوی ارزش مخاطره ای    .61

 8338تجزیه وتحليل علل شکل گيری بحران قيمتی نفت در سال    .63

 بررسی گزاره های اقتصادی اثباتی در قرآن و  دیث   .24

 برآورد کشش ارزی و درآمدی تقاضا برای واردات کل کشور    .68

 تحليل تامين سرمایه گذاری بخش نفت از طریق بيع متقابل    .63

 ارائه الگوی بانکداری بدون ربا در چارچوب نزام بانکداری خصوصی    .02

 ریزی کوتاه مدت برای ... ستانده در برنامه –کاربرد روش داده    .08

بررسی منافع اقتصادی و اثرات زیست محيطی  اصل از عملکترد سياستتهای جتایگزینی    .00

 انرژی در زیر بخشهای صنعتی

برآورد و تعيين ارزش اقتصادی کمينه سازی و استفاده مجدد از ضایعات و آب مصرفی در   .06

 تصفيه پساب صنعت آنودایزینگ آلومينيوم

 راهکارهای مدیریت مصرف انرژی بر اساس اولویت بررسی اثر بخشی  .00

 (SFAهای بخاری برق ایران به روش تابع مرزی تصادفی )کارائی نيروگاهگيری عدمانداره .01
بررسی تاثیر سرمایه گذاری در زیرساختهای فناوری اطالعات و ارتباطات بر تولید ناخالص  .43

 داخلی ایران

ای در بانك رفاه اساس محاسبه ارزش مخاطره ای مدیریت ریسك اعتباری برتحليل مقایسه .03

 کارگران در قبل و بعد از قانون بانکداری بدون ربا

 گذاری گاز طبيعی مایع شده با توجه به هزینه فرصت گاز در کشورشناسایی و مقایسه قيمت .08

  ارزیابی مقایسه ای صادرات زغالسنگ و صادرات برق زغالی در ایران .03

مين »و « آلتقریباً ایده»پذیر کاربرد توابع انعطاف ر بخش خانگی ایران:برآورد تقاضای انرژی د.12

 «فلکس الرنت

 . بررسی تأثيرپذیری اقتصاد نشر ایران از الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی   18

شناسایی و تحليل بازارهای هدف محصوالت کشاورزی ایران در منطقه غرب و مرکزی آسيا  .10

 ازار بورس کشاورزیبه منزور تشکيل ب
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روش گشتاوری  مدلسازی مکانيزم انتقال سياست پولی در بانکداری بدون ربا )مورد ایران( با  .35

 یافتهتعميم

 بررسی عضویت ایران در پيمان منشور انرژی .10
 . الگوی توسعه یافتگی روستایی )مطالعه موردی: روستاهای استان کرمانشاه(11

 هاي مالياتي مورد ايرانبا سياسترابطه اقتصاد غيررسمي  .13

 های صنعتی استان همدان( خوشهMeta-Study.نقشه استانی و مطالعه فراگير )13

 . بررسی ظرفيت های اشتغال زایی بخشهای مختلق اقتصاد ایران18

در پیش بینی ریسک بازار  GARCHبررسی کارایی مدلهای ریسک سنجی و مدل اقتصادسنجی 33

  دار تهراندر بورس اوراق بها

مدل قيمت گذاری گاز بر اساس هزینه نهایی برای شرکت های توزیتع کننتده گتاز )متورد  .32

 8686مطالعه: شرکت توزیع گاز شهر تهران برای سال 

 

 صنایع سيمان ایران  -.رهيافت خود جيره بندی در مدیریت بار )الکتریکی( 38

 سيستم ديناميك(و اقتصاد كالن)رويكرد  انرژيروابط متقابل بخش  .62

 مكانيزم انتقال پولي در ايران .66

ميزان اثرگذاری افزایش نرخ ارز بر روی تورم در اقتصاد ایران )با استفاده از ماتریس  .30

  سابداری اجتماعی(
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.تعيين مزیت نسبی استان های کشور در زیربخش های اقتصادی ) الگوی تصميم گيری چند 33

 معياره (

 ایران با رویکرد منطق فازی ات قاچاقبرآورد جم وارد .33

 

 .تبيين ماهيت اقتصادی نظريه حکرانی خوب و بررسی داللتهای نهادی و ساختاری آن در اقتصاد74
در  GARCHبینی شکاف نقدینگی نهادهای مالی مبتنی بر روش طراحی مدل بهینه پیش .76

 وتحلیل سریهای زمانی)مورد بانک کشاورزی(تجزیه

 

 اثرات بازتوزیع درآمدهای حاصل از اصالح قیمت انرژی  بر اشتغال در اقتصاد ایرانتحلیل  .33 

  

مدلسازی نقش بانکها در تامين مالی صنایع کوچك و متوسط و ارائه الگوی تامين مالی  .71

  (VCپذیر)گذاری ریسكمبتنی بر سرمایه

ریسك اعتباری )مطالعه  در سيستم بانکداری بدون ربا به لحاظرتبه بندی عقود اسالمی  71.

 موردی بانك صنعت و معدن(

 بررسی رابطه ميان ساختار بازار و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران 72.

ارزیابی مقایسه ای صادرات زغالسنگ و صادرات برق زغالی در ایران )مطالعه موردی معدن  .73

 مزینو طبس(

   رانیا در درآمد عیوزت و فقر یشاخصها بر تورم آثار ليتحل .30

      و بکارگيری  های اسالمیتوسعه انسانی مبتنی بر آموزه ارائه شاخصی ترکيبی جهت سنجش .77

 اسالمی منتخب آن در رتبه بندی کشورهای

  در صنایع نفت و گاز ایران ایپذیری استفاده از رهيافت خوشهامکان .43

مين »و « آلتقریباً ایده»پذیر ن: کاربرد توابع نعطافبرآورد تقاضای انرژی در بخش خانگی ایرا .44

 «فلکس الرنت

پذیر مطالعه موردی وری کل عوامل توليد با به کارگيری توابع هزینه انعطافبرآورد رشد بهره.41

 (8633-80صنعت پتروشيمی ایران )
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 ستانده(- ذف یارانه های انرژی و ارزیابی آثار توزیعی آن )تحليل داده  .33

 امکان سنجی فقهی ایجاد و توسعه سرمایه گذاری ریسك پذیر اسالمی .82

 AHP تحليل سلسله مراتبی اولویت بندی صنایع بر مبنای اقتصاد مقاومتی )با استفاده از روش .88

 سنگاپور مدل سازی فن آوری اطالعات و رشد اقتصادی : مطالعه تطبيقی ایران و .80

 بازار مسکن در تهران های مسکونی و غير مسکونی خالی براثر وضع ماليات بر ساختمان  .86

 ایران منطقه ای: مورد -ارتباط سرریزهای تکنولوژیك و رشد بخشی .80

 ( CGE) ایران رویکرد انرژی در تحليل مساوات محور اثرات رفاهی تعدیل قيمت  املهای .81

اعتباری ) مطالعه  ظ ریسكرتبه بندی عقود اسالمی در سيستم بانکداری بدون ربا به لحا .83

 (موردی: بانك صنعت و معدن

 صنعت برق تجدید ساختار خصوصی سازی و مقررات زدایی در ایران با تمرکز بر .83

 پذیر، با استفاده از روش رتبه بندی عقود اسالمی در نزام تامين مالی سرمایه گذاری ریسك .88

TOPSIS » 

مدلسازی فضایی در دوره زمانی  در ایران با استفاده از عوامل موثر بر توزیع درآمد منطقه ای 89.

8631-8681 

پتروشيمی با رویکرد  ارزیابی تاثير سياست خصوصی سازی بر عملکرد اقتصادی مجتمع های.32

 تصميم گيری چند شاخصه

از تحليل داده های  تحليل تاثير مخارج دولت بر شاخص توسعه انسانی مناطق با استفاده.38

 ترکيبی

 عمومی تحليل آثار توزیعی زکات در ایران با استفاده از مدل تعادل .30

مدل کالن سنجی در  نفتی و متغيرهای کالن اقتصادی در قالب یك تحليل رابطه درآمدهای .36

 ایران

طبيعی پایان پذیر، مطالعه  ت بين نسلی در بهره برداری از منابععدال ایرانی –مدل اسالمی  .30

 یرانموردی: منبع نفت ا

 طرا ی مدل پيش بينی نرخ ارز در اقتصاد ایران در شرایط متالطم .31

 .ارزیابی ریسك بازار پرتفوی نهادهای مالی با رویکرد ارزش در معرض خطر33
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.ارزیابی اثرات توسعه بازارهای مالی بر شاخص های اقتصادی در کشور های اسالمی منتخب با 33

 روش داده های تابلویی

 

 ترجمه كتاب

قتصادسنجی سریهای زمانی با رویکرد ا -

چاپ ) walter Enders،نویسنده:والتر اندرسکاربردی

 13908213,و تجدید چاپ 8213،(3224

 8232،بیلی.ای.نویسنده : روی ،قتصاد بازارهای مالیا-

 نویسنده : دکتر بوعالم بن جالل« عقد جعاله و عملياتی کردن آن برای بخش معدن-

 گذاری خطرپذیر(هایی از سرمایه)درسأمین مالی اسالمی از طریق انتشار سهامساختار عملیاتی ت    -

 8632،:دکتر  بيب ا مدنویسنده   

 8232،هانس وایسر :نویسنده   اصول و کارکردها ،مدیریت مالی اسالمی -

سونیل کومار  -یونیس آکیزیدیس نویسندگان: در بانکداری و مالی اسالمیمالی مدیریت ریسك -

 خاندلوال
 

 

 تاليف کتاب

 مدلسازی داده ستانده)در نوبت چاپ(-1
 8234،سازمان جهانی تجارت و رویکرد آن به بخش انرژی-3
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 -یونیس آکیزیدیسنویسندگان: ،در بانکداری و مالی اسالمی مالی مدیریت ریسك -

 ،در نوبت جاپ سونیل کومار خاندلوال

 

 


