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وضعيت تحصيلي دكتري
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عنوان رساله :ارائه يگ الگوي تعادل عمومي پوياي تصادفي (با تأكيد بر عقود مشاركت)

وضعيت تحصيلي كارشناسي ارشد
دانشكده :علوم اجتماعي و اقتصادي

دانشگاه محل تحصيل :دانشگاه الزهرا (س)
رشته توسعه اقتصادي و برنامهريزي
دوره :روزانه

معدل واحدهاي گذرانده (بدون پايان نامه)18/73 :

نمره پاياننامه19/40 :

معدل كل واحدهاي گذرانده( 18/81 :رتبه اول)

وضعيت تحصيلي كارشناسي
دانشكده :علوم اجتماعي و اقتصادي

دانشگاه محل تحصيل :دانشگاه الزهرا (س)
رشته اقتصاد نظري
دوره :روزانه
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تعداد نيمسال گذرانده7 :

معدل كل واحدهاي گذرانده19/22 :

مقاالت علمي
 -1مقاله "آزمون تئوري هكشر -اوهلين ـ ساموئلسون در تجارت درون صنعت ايران (رويكرد دادههاي تركيبي پويا)"،
فصلنامه پژوهشنامه بازرگاني ،شماره  ،54بهار  ،89صص 1-23
 -2مقاله " سياست پولي با استفاده از قاعده مشاركت اسالمي در يک مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي" ،فصلنامه
پژوهشها و سياستهاي اقتصادي ،زمستان  ،1394صص 115-144
3- Optimal policy rules for Iran in an Islamic DSGE framework, Money and Economy, 2016,
Money and Economy
4- Estimating the Effect of Exchange Rate Fluctuations on Real Sectors of the Economy
(Industry Sector), Journal of Applied Science and Agriculture, 9(2) February 2014, Pages:
539-549
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5- PERFORMANCE OF IRAN`S STOCK MARKET BEFORE AND AFTER ELECTION,
SCRO RESEARCH ANNUAL REPORT, Vol. 2, pp. 91-95, 2014

شركت در همايشهاي علمي
 -1مقاله « ابزار قاعده مشاركت و تعيين سياست پولي بهينه با استفاده از آن در يک مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي»
اولين كنگره ملي ـ دانشجويي عملياتي كردن اقتصاد اسالمي در بستر اقتصاد ايران ،دانشگاه امام صادق (ع) ،آبان 1395
2- “TTTTTT TTTTTTTTT T TTTTTTT TTTTTTTTTT TTTTTTTTTTT TT TT TTTTTTT TTTTTTTTT”,
Conference Proceedings The 1st international Colloquium on Islamic Banking and Islamic
finance, Tarbiat Modares University, Feb. 2017

كتابهاي ترجمه و تأليف
 -1كتاب « اقتصاد خرد كارشناسي ارشد» ،انتشارات سپاهان ،پاييز 90
 -2ترجمه كتاب «مقدمهاي بر مدلهاي تعادل عمومي قابل محاسبه» ،نويسنده ماري برفيشر ،نشر ني ،بهار 1392

ساير مقاالت و تأليفات
« -1نقش خصوصي سازي در نوسازي نظام اقتصادي» ،هفتهنامه خبري ـ تحليلي اخباراقتصاد و دارايي ،تاريخ -83/5/5
شماره ،90ص5
« -2مزيت نسبي در تجارت جهاني» ،هفتهنامه خبري ـ تحليلي اخبار اقتصاد و دارايي ،تاريخ  -83/7/4شماره ،97ص5
« -3ترموديناميک انسان»  ،نشريه طيف ،فصلنامه دانشجويي فيزيک انجمن علمي فيزيک دانشگاه رازي كرمانشاه ،شماره
دوم ،ص10
« -4سلسله مقاالت الفباي بورس» در 4شماره نشريه دريچه ،فصلنامه انجمن علمي اقتصاد دانشجويان دانشگاه الزهرا
(س) ،از شماره پياپي  2تا 6
 -5مقاله "اقتصاد خانواده" ،مجله پيام زن ،تابستان  1385و چاپ همين مقاله با عنوان هنر اقتصاد خانواده در روزنامه
اطالعات يكشنبه 23تير ،1387شماره 24240
 -6انجام يک پروژه در شركت برق منطقه اي تهران ،با عنوان كارآموز اين شركت در تابستان  ،86ارسال مقاله به
كنفرانس بينالمللي برق
 -7تدوين شاخصهاي عملكرد سازمان همياري اشتغال دانشآموختگان ،تابستان 1388
 -8پروپوزال پنجره واحد كسب و كار و كارآفريني ،سازمان همياري اشتغال دانشآموختگان ،آذر 1388
 -9كارشناسي و نويسندگي برنامه "درست مصرف كنيم" راديو عربي برون مرزي جمهوري اسالمي ايران ،پاييز و زمستان
1388

شركت در مسابقات
 .1كسب عنوان دانشجوي نمونه دانشگاه الزهرا (س) با دريافت لوح تقدير و ربع سكه ،فروردين 1386
 .2كسب عنوان دانشجوي پژوهشگر نمونه با دريافت لوح تقدير و يک  Laptopدر هفته پژوهش در نيمسال اول سال
تحصيلي 1385-86

 .3شركت در يازدهمين المپياد دانشجويي اقتصاد دانشجويان سراسر كشور( )1385و كسب مقام سوم در قطب و چهارم
كشوري در مرحله اول و مقام  11در مرحله دوم (مرحله اول :غير متمركز و مكان برگزاري در دانشگاه الزهرا(س) ،مرحله
دوم ،متمركز و مكان برگزاري در دانشگاه تهران)
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 .4شركت در دوازدهمين المپياد دانشجويي اقتصاد دانشجويان سراسر كشور( )1385و كسب مقام دوم در قطب و سوم
كشوري در مرحله اول و مقام  12در مرحله دوم (مرحله اول :غير متمركز و مكان برگزاري در دانشگاه الزهرا(س) ،مرحله
دوم ،متمركز و مكان برگزاري در دانشگاه تهران)
 .5ششمين همايش مديران مسئول نشريات دانشجويي سراسر كشور ،دانشگاه تربيت معلم ،ارديبهشت 1385
 .6كسب مقام دوم مسابقات شعر دانشجويان دانشگاههاي غرب كشور ،كرمانشاه ،ارديبهشت 81

فعاليتهاي علمي و فرهنگي
عنوان فعاليت

مدت فعاليت

مركز فعاليت

مدير مسئول نشريه دريچه

6سال

اداره كل امور فرهنگي دانشگاه الزهرا(س)

سردبير نشريه دريچه

2سال

"

عضويت در انجمن علمي اقتصاد

7سال

"

عضويت در مركز استعدادهاي درخشان

2سال و نيم
در دوره كارشناسي

مركز استعدادهاي درخشان دانشگاه الزهرا(س)

جشنواره نشريات دانشجويي دانشگاه
الزهرا(س)

فروردين و ارديبهشت86

اداره كل امورفرهنگي دانشگاه الزهرا(س) و خانه
نشريات دانشجويي وزارت علوم

دانشجوي استعدادهاي درخشان

بهار و تابستان 1388

دانشگاه الزهرا (س)

فعاليتهاي آموزشي
دستياري استاد و حل تمرين در دانشگاه الزهرا (س) از سال :83
درس

مدت برگزاري

استاد درس

اقتصاد خرد1

 4نيم سال

خانم دكتر نخعي

اقتصاد خرد2

 2نيم سال

خانم دكتر بزازان

حل تمرين اقتصاد كالن 2

 1نيمسال

خانم دكتر افشاري

رياضيات2و3

 1نيم سال

خانم نونژاد

اقتصاد رياضي

 1نيم سال

خانم نونژاد

اقتصاد سنجي

 2نيم سال

آقاي دكتر شيرينبخش

كالس آموزش  Eviewsدوره كارشناسي

 2نيم سال

آقاي دكتر شيرينبخش

 2نيمسال

خانم دكتر بزازان

آموزش حل برنامهريزي خطي در Excel

(درس برنامهريزي

اقتصادي)٭

تدريس در دانشگاهها:
دانشگاه الزهرا (س)

اقتصاد خرد (گروه اقتصاد)
اقتصاد رياضي (گروه اقتصاد)؛ اصول علم اقتصاد (گروه علوم اجتماعي،
رياضي ،فني و مهندسي) ،اقتصاد خانواده ،اقتصاد بخش عمومي  1و ماليه
عمومي و خط مشي مالي دولت
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از مهرماه
 1391تا بهمن
1395

دانشگاه علوم پزشكي ايران ،دانشكده
مديريت و اطالع رساني پزشكي ،گروه
اقتصاد سالمت
دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد تهران-
شمال

از مهرماه
 1395و ادامه
دارد

اقتصادسنجي پيشرفته دوره دكتري
اقتصاد كالن پيشرفته دوره دكتري
اقتصاد سنجي پيشرفته دوره ارشد
اقتصاد كالن پيشرفته دوره ارشد
اقتصاد خرد ،كالن ،اصول علم اقتصاد ،پول ،ارز و بانكداري ،توسعه اقتصادي

از مهرماه
 1389تا تيرماه
1392

برنامه ريزي و بودجه
اقتصاد ايران
اقتصاد خرد
برنامه ريزي و توسعه اقتصادي

نيمسال دوم
93-92
و نيمسال اول
96-95

دانشگاه علمي كاربردي

اين همكاري همچنان ادامه دارد.

فعاليتهاي شغلي
عنوان شغل

مدت خدمت

سال خدمت

(به سال)

شركت/سازمان

كمك كارشناس (دانشجويي)

 3ماه

1387

دانشگاه الزهرا (س) ،اداره امور
فرهنگي و فوق برنامه

مدير مسئول و سردبير نشريه

 6سال

1383-1388

دانشگاه الزهرا (س)

اقتصادي دريچه (دانشجويي)
كارورز

 3ماه

تابستان 1385

مهارتها
 -1نرمافزار  Eviewsو STATA
 -2كار با نرمافزارهاي صفحهبندي نشريات ( )Indesignو Photoshop

 -3نرمافزار  Matlabو  Dynareو  Rو پايتون و اوبونتو (گنو ـ لينوكس)
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شركت برق منطقهاي تهران

