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 فردی مشخصات  ❖

 پايه  علمی مرتبه  خانوادگی نام  نام 

 21 د ا ستا ميرجليلي  حسين سيد 

 آدرس: 

 پژوهشکده اقتصاد 
 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

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

 02188053222: تلفن

 02188053222: فکس

 

 ایران. ، تهران  14155-6419 صندوق پستی:

 و نامه الكترونيك اینترنتی  جایگاه ینشان ❖

 نامه الکترونيك  اينترنتی  جايگاه
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 تحصيلی  مدارک ❖

 مدرک سال اخذ  دانشگاه  تحصيلی رشته  مدرک

 1369بهمن  امام صادق  اسالمي اقتصاد و معارف  فوق ليسانس 

 1380 تير امام صادق  اقتصادي علوم  دکتري 

 ها نامهپایان عناوین ❖

 (. پاکستاند ترکيه و از ميان کشورهاي جهان سوم )مور ایراننفت خام  خریداران ترینعمده  تقاضايتحليل  كارشناسی ارشد: •

   .ایران صنعتيآن در توسعه صادرات  کاربردو  تجاري سياست استراتژیک نظریه :دكتری •

 دانشگاهی مرتبه  ❖

 عالیآموزش  مركز تا از علمی مرتبه 

 تحقيقات و فناوري، وابسته به وزارت علوم -فرهنگيو مطالعات  انسانيپژوهشگاه علوم  1380/ 7/ 7 1377/ 1/ 1 مربي 

 تحقيقات و فناوري، وابسته به وزارت علوم -فرهنگيو مطالعات  انسانيپژوهشگاه علوم  1385/ 2/ 4 1380/ 7/ 8 استادیار 

  تحقيقات و فناوري، وزارت علومه به وابست-فرهنگيو مطالعات  انسانيپژوهشگاه علوم  10/1398/ 24 1385/ 2/ 5 دانشيار 

 تحقيقات و فناوري، وابسته به وزارت علوم-پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي کنون  10/1398/ 25 استاد 

 تخصصی هایدوره ❖

 ( یكساله)دوره  بين الملل تجاری ات کرمذا عالیدوره  دانش آموخته  ▪

،  مدیریت سال سابقه    5داشتن حداقل  ،  دوره  ایندر    پذیرش  شرایط. از جمله  بود  جانبهچند    تجاري  تکرامذاکنندگان نخبه در    مذاکره  تربيتدوره    اینهدف  
  ورودي و مصاحبه    انگليسيزبان    مکالمهدر آزمون    قبولي،  و حقوق   بازرگاني،  اقتصاد  هايرشتهارشد در    خاص کارشناسي  شرایطو در    دکتريمدرکدارا بودن  

مباحث ،  (تجاري)و   اقتصاديحقوق  ،  چند جانبه مذاکرات روشهاي،  دوجانبه   مذاکراتفنون  ،  اقتصادي سازمانهايمقررات    دوره شامل: اصول و  محتوايبود.  

 
 

 1399 اسفند :این سند آخرین ویرایشتاریخ 

http://www.ihcs.ac.ir/Pages/Features/StaticPage.aspx?id=1826
http://hosein.mirjalili.com/
mailto:h.jalili@ihcs.ac.ir
mailto:h.jalili@yahoo.com
mailto:smirjalili@worldbank.org
http://hossein.mirjalili.com/docs/strategic.trade.policy-mirjalili.pdf
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،  از صندوق پول   مدرسينشد و    تدریس  انگليسيدوره به زبان    اینبود. تمام دروس    المللبينتجارت و روابط    جهانيسازمان    هاينامهموافقت،  مالي و بانکي 
جترو ژاپن و موسسه ،  ل سابق گاتکمدیر،  اآمریک  اوهایودانشگاه سينسيناتي  ،  در هلند  مذاکراتآموزش    مرکز،  موسسه مطالعات ژنو،  جهاني بانک،  انکتاد

 تدریس نمودند.  آن را جنوبيره ک تجاري

 مالی وتحليلتجزیهو  ریزی برنامهدوره  دانش آموخته  ▪

 تحليل بخش مالي  هايفنچارچوب تحليلي و    ارائهدر ایران اجرا شد و هدف از آن    1370گليسي در سال  پول و به زبان ان  الملليبيناین دوره توسط صندوق  
(Financial) بود. وبودجهبرنامهو سازمان  دارایيو  اقتصاديوزارت امور ، مدیران بانک مرکزي براي 

 ( 1386-1385)سال تحصيلی  سالهیكانجام فرصت مطالعاتی  ▪

و   بيرمينگهامسينکلراستاد اقتصاددر دانشگاه    پرفسور پيترزیر نظر  در دانشگاه بيرمينگهام انگلستان  بازار وام.    العات نامتقارن درمطالعه: اقتصاد اطموضوع  
 انگلستان.  (مرکزي)آکسفورد و از مدیران بانک 

 روه بانك جهانیگ های فعاليت شنایی با نهادها و  آ دوره ▪

 بانک جهاني ، آمریکا،  تن دي سيواشنگ، 2009نوامبر ، روز 4

 وکارکسب دوره فضای  ▪

 بانک جهاني ، مریکاآ،  تن دي سيواشنگ، 2010مارس ، روز 4

 ( TRIST –GTAP)سياست تجاری  سازی شبيه تحليل و  افزارهای نرمو  هامدلدوره   ▪

 بانک جهاني ، مریکاآ، تن دي سيواشنگ، 2010مي ، روز 3

 RMSM-Xاقتصاد کالن با سازی مدل دوره ▪

 بانک جهاني ، مریکاآ ، تن دي سيواشنگ  ،2010ژوئن ، روز 3

 عمليات بانك جهانی دوره   ▪

 آمریکا، واشنگتن دي سي، )گواهي تکميل دوره(، کارگاهآموزشي و  دوره، 2011فوریه 

 EVIEWSافزارنرمنوسانات بازار مالی با استفاده از  سازی مدلدوره   ▪

 آمریکا، دي سيواشنگتن ، پول الملليبينصندوق ، 2012دسامبر  11و  10، دو روز

 دوره مهارت های مذاکرات استراتژیك ▪

 آمریکا ، واشنگتن دي سي، بانک جهاني، 2013مي  21و  20، دو روز

 اقتصادی سياستهای رشد   دوره ▪

 کا آمری، واشنگتن دي سي، بانک جهاني، 2014فوریه  14ژانویه تا  20

 اری و تحليل بخش مالی استگذپيشرفته در سيمباحث  ▪

 کا آمری، واشنگتن دي سي، بانک جهاني، 2014ي جول  13ژوئن تا  16

 فایده(سرمایه گذاری -)هزینهاقتصادی  تحليل ▪

 کا آمری، واشنگتن دي سي، بانک جهاني ، 2014جولي تا اول آگوست  7

 مذاکرات دشوار  مدیریت ▪

 کا آمری، واشنگتن دي سي، بانک جهاني - 2015ششم مي  

 خارجی  هایزبان ❖

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

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



 سوابق علمي و شغلي دکتر سيدحسين ميرجليلي 
 

 { 21از  3صفحه }   

 سطح ميانه ، مکالمه ، نوشتن، نخواند :زبان فرانسه •

 و قدردانی  جوایزملی ❖

 . 1373، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي،  برگزیده در مورد نرخ ارز اقتصاديتحليل ، مطبوعات«دومين جشنواره ، )و سفر سوریه( تقدیر»لوح  •

 . 1381، جهاد دانشگاهي، هفتمين دوره انتخاب پایان نامه سال«، »لوح تقدیر •

 . 1384، دانشگاه تربيت مدرس و انجمن علمي اقتصاد اسالمي ایران ،  جشنواره اقتصاد اسالمي«، »لوح تقدیر •

 . 1384، پژوهشگر نمونه پژوهشگاه علوم انساني، «تحقيقات و فناوري، تقدیر وزارت علوملوح » •

 . 1373، روش عالمه طباطبایي در تفسير الميزان، «کتاب سال )دانشجویي(»، «ح تقدیر ریيس جهاد دانشگاهيول» •

 .»تقدیرنامه وزیر بازرگاني« براي مشارکت موثر در تهيه لیحه رقابت •

 ان در دانشگاه تربيت مدرس.رایه مقاله در زمينه فساد مالي و اصالحات اقتصادي در ایرا »تقدیرنامه ریيس دانشگاه تربيت مدرس« براي •

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

 علمي کنفرانس الحاق ایران به سازمان جهاني تجارت. داور مدعو و عضو کميته، «تقدیرنامه وزارت بازرگاني» •

 در دانشگاه یزد. ، یزد ر زمينه توسعه اقتصادي»تقدیرنامه ریيس دانشگاه یزد« براي ارایه مقاله د  •

 »تقدیرنامه ریيس سازمان بورس« براي تدریس به زبان انگليسي در کارگاه بين المللي بازار سرمایه. •

 مسئوليت تهيه پيش نویس قانون بانکداري ایران.  کزي« برايبانک مرکل »تقدیرنامه ریيس  •

در رشته    يبراي انتخاب کتاب مکتب هاي اقتصادي به عنوان کتاب برگزیده دانشگاه  وم انساني«اي بررسي متون و کتب عل گواهي نامه علمي شور» •
 1395،  اقتصاد

 شوراي بررسي متون و کتب علوم انساني ، 09/301396/، « اله نقد برتر اقتصاديتقدیرنامه اولين جشنواره ملي نقد متون و کتب علوم انساني براي مق» •

  1398ي و مطالعات فرهنگي« ، هفته پژوهش،آذر پژوهشگاه علوم انسان 1398ال »لوح تکریم، پژوهشگر برتر س •

 1399«، هفته پژوهش،آذر ي  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگ 1399سال  رقدیتشایسته ، پژوهشگر کریم»لوح ت •

   1399، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري،  «در همکاري با جامعه و صنعتي و مطالعات فرهنگعضو هيات علمي برتر پژوهشگاه علوم انساني » •

 1399دي  21، خانه کتاب و ادبيات ایران، «ب اقتصاد فقيراتکبراي نقد تقدیر  هشایست نقد ،نقد کتاب مين جشنوارهھفدھلوح تقدیر و تندیس » •

 آموزشی  ❖

 ( 1398- 1370) تدریس ▪

 نيمسال  تعداد واحد  دانشگاه  مقطع درس 

 70 ـ 71اول سال تحصيلي  3 ن امام حسي کارشناسي  اقتصاد خرد 

 71ـ  72دوم سال تحصيلي  3 امام حسين  کارشناسي  ماليه عمومي 

 75 ـ 76اول سال تحصيلي  3 امام صادق  کارشناسي  اقتصاد ایران 

 76 ـ 77اول سال تحصيلي  3 امام صادق  کارشناسي  اقتصاد ایران 

 77 ـ 78اول سال تحصيلي  3 امام صادق  کارشناسي  اقتصاد ایران 

 78 ـ 79دوم سال تحصيلي  3 امام صادق  کارشناسي  اقتصاد ایران 

 78 ـ 78اول سال تحصيلي  3 دانشکده صدا و سيما  کارشناسي  اقتصاد ایران 

 80ـ  81اول سال تحصيلي  3 امام صادق  کارشناسي  اقتصاد ایران 

 80ـ  81دوم سال تحصيلي  3 امام صادق  کارشناسي  ریزي برنامهو   اقتصاديتوسعه 

 81 ـ 82اول سال تحصيلي  3 صنعتي شریف  کارشناسي ارشد  فلسفه علم اقتصاد 

 81 ـ 82دوم سال تحصيلي  3 امام صادق  کارشناسي  اقتصاد ایران 

 82 ـ 83اول سال تحصيلي  3 امام صادق  کارشناسي  اقتصاد ایران 

 82 ـ 83دوم سال تحصيلي  3 امام صادق  کارشناسي ارشد  اقتصاد ایران مسایل 

 82 ـ 83دوم سال تحصيلي  3 صنعتي شریف  کارشناسي ارشد  فلسفه علم اقتصاد 

 77 ـ 78اول سال تحصيلي  3 امام صادق  کارشناسي  مباني علم اقتصاد 
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 نيمسال  تعداد واحد  دانشگاه  مقطع درس 

 76 ـ 77دوم سال تحصيلي  3 امام صادق  کارشناسي  اقتصادي توسعه 

 76 ـ 77اول سال تحصيلي  3 امام صادق  کارشناسي  اقتصادي توسعه 

 77 ـ 78اول سال تحصيلي  3 امام صادق  کارشناسي  ادي تصاق توسعه 

 78 ـ 79اول سال تحصيلي  3 امام صادق  کارشناسي  ریزي برنامهو   اقتصاديتوسعه 

 78 ـ 79دوم سال تحصيلي  3 امام صادق  کارشناسي  اقتصاد نفت و نيرو 

 79 ـ 80اول سال تحصيلي  3 کاربردي  ـ  جامع علمي کارشناسي  و نيرو  نفت  اقتصاد

 78 ـ 79اول سال تحصيلي  3 جامع علمي ـ کاربردي  کارشناسي  اقتصاد نفت و نيرو 

 77 ـ 78دوم سال تحصيلي  3 امام صادق  کارشناسي ارشد  موضوعات انتخابي در اقتصاد اسالمي 

 83 ـ 84اول سال تحصيلي  3 امام صادق  کارشناسي  اقتصاد ایران 

 83 ـ 84اول سال تحصيلي  3 دي جامع علمي ـ کاربر کارشناسي  اقتصاد کالن 

 83ـ  84دوم سال تحصيلي  3 جامع علمي ـ کاربردي  کارشناسي  اقتصاد کار 

 83ـ  84دوم سال تحصيلي  3 امام صادق  کارشناسي ارشد  اقتصادي  هاينظام 

 83ـ  84دوم سال تحصيلي  3 جامع علمي ـ کاربردي  کارشناسي  اقتصاد کالن 

 84ـ  85اول سال تحصيلي  3 ربردي مي ـ کاجامع عل کارشناسي  اقتصاد کار 

 84ـ  85اول سال تحصيلي  3 جامع علمي ـ کاربردي  کارشناسي  اقتصاد کالن 

 84ـ  85دوم سال تحصيلي  3 جامع علمي ـ کاربردي  کارشناسي  اقتصاد خُرد 

 84ـ  85دوم سال تحصيلي  3 جامع علمي ـ کاربردي  کارشناسي  اقتصاد کار 

 88-87اول سال تحصيلي  4 پژوهشگاه علوم انساني رشد اسي اکارشن اقتصاد کالن 

 88-87اول سال تحصيلي  2 صنعتي شریف  کارشناسي ارشد  مطالعه انفرادي( )  اقتصادي هايمکتب 

 88-87دوم سال تحصيلي  3 پژوهشگاه علوم انساني کارشناسي ارشد  پولي اقتصاد 

 95-94 يليسال تحص اول  3 پژوهشگاه علوم انساني کارشناسي ارشد  1  اقتصاد کالن

 95-94 يليسال تحص اول  3 پژوهشگاه علوم انساني کارشناسي ارشد  اقتصاد توسعه 

 95-94 يليسال تحص  دوم 3 انسانيپژوهشگاه علوم  کارشناسي ارشد  2  اقتصاد کالن

 95-94 يلي سال تحصدوم  3 پژوهشگاه علوم انساني کارشناسي ارشد  اقتصاد توسعه 

 95- 96يليسال تحص اول  4 پژوهشگاه علوم انساني ناسي ارشد رشکا اقتصاد سنجي 

 95- 96يليسال تحص اول  3 پژوهشگاه علوم انساني کارشناسي ارشد  اقتصاد توسعه 

 95-96يلي سال تحصدوم  3 پژوهشگاه علوم انساني کارشناسي ارشد  2  اقتصاد کالن

 95-96 يلي سال تحصدوم  2 انساني پژوهشگاه علوم ياز .پيش ن کارشناسي ارشد انگليسي تخصصي اقتصاد 

 97- 96يليسال تحص اول  3 پژوهشگاه علوم انساني کارشناسي ارشد  اقتصاد توسعه 

 97- 96يليسال تحص اول  4 پژوهشگاه علوم انساني کارشناسي ارشد  سنجي  اقتصاد

 97-96يلي سال تحصدوم  3 پژوهشگاه علوم انساني کارشناسي ارشد  2  اقتصاد کالن

 97- 98يليسال تحص اول  3 پژوهشگاه علوم انساني کارشناسي ارشد  عه اقتصاد توس

 97- 98يليسال تحص اول  2 امام صادق  کارشناسي  سازمانهاي پولي و مالي بين المللي 

 97-98يلي سال تحصدوم  3 پژوهشگاه علوم انساني کارشناسي ارشد  2اقتصاد کالن  

 کشوردر خارج   سخنرانیتدریس و  ▪

اول،  انگلستان  بيرمينگهاماه  گدانش،  دوره کارشناسي ارشد،  (سخنرانيشش  )  بانکداريدر پول و    انتخابيدرس موضوعات    تدریس .1   تحصيلي سال  ،  ترم 
2006-2007 . 

 .2007 -2006 تحصيليسال ،  ترم اول، انگلستان بيرمينگهام دانشگاه ، دوره کارشناسي ، (تمرینمرور درس و حل  -آموزشي دستيار) اصول علم اقتصاد .2

http://hossein.mirjalili.com/docs/Birmingham.Uni.mirjalili.profile.pdf
http://hossein.mirjalili.com/docs/Birmingham.Uni.mirjalili.profile.pdf
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سال تحصيلي ،  ترم دوم  –انگلستان    بيرمينگهامدانشگاه  ،  دوره کارشناسي ارشد،  مرور درس و حل تمرین(  -)دستيار آموزشي  بين المللتجارت    تاس سي .3
2006-2007 . 

،  در باره ساختار و اصالحات بخش مالي در اقتصاد ایران ،  انگلستان  بيرمنگهامدپارتمان اقتصاد در دانشگاه    علميهيئتسخنراني در سمينار هفتگي اعضاي   .4
 . 2006اکتبر 

وابسته به   در کشورهايتوان رقابت    هايچالشدر باره  ،  انگلستان  بيرمنگهاماقتصاد در دانشگاه  سخنراني در سمينار هفتگي دانشجویان دکتري دپارتمان   .5
 .2006نوامبر ، نفت

مالي در بانک اسالمي    تأمين  هايشيوهدر باره بررسي تطبيقي  ،  دپارتمان اقتصاد در دانشگاه ویلز بریتانيا  لميعهيئتسخنراني در سمينار هفتگي اعضاي   .6
 انکداري مرسوم. بریتانيا و ب

 اتریش.، 2004سپتامبر ، کمک و توسعه: ابزارهاي سياستي براي کاهش فقر ، مطلب در نشست تخصصي سمينار تجارت ارائه .7
- 2007سال تحصيلي  ،  ترم دوم،  انگلستان  بيرمنگهاماه  گدانش،  دوره کارشناسي ارشد،  هفت سخنراني(بانکداري )تدریس درس موضوعات انتخابي در پول و   .8

2008 . 
 .2009-2008سال تحصيلي ، ترم دوم، انگلستان بيرمنگهاماه دانشگ، دوره کارشناسي ارشد ، خنراني(شش ساسالمي )تدریس بانکداري و ماليه   .9

 پژوهشی  ❖

 ترویجی( -پژوهشی)علمی های مقاله •

 62-31،صص 1380پائيز ،20شماره ، پژوهشنامه بازرگاني، «ساز و كار سياست استراتژيك تجاری برای توسعه صادرات صنعتی ايران » .1

، 1381، تابستان  22اقتصادي، شماره   هايسياستها و  ترویجي ( پژوهش  -فصلنامه )علمي   ،«مسائل بانکداری بدون بهره در تجربه ايران » .2

 152-125صص 

، صص 1381و آبان  ر  مه،  31شماره  ،  سال هشتم،  فصلنامه نامه مفيد،  «جهانی شدن بانکداری و ضرورتهای ناشی از آن در بانکداری ايران» .3

49-70 

 92-65، صص 1383خرداد ، فصلنامه نامه مفيد، «الگويی برای سازماندهی مجدد نظام بانکی در ايران» .4

 . 1384اقتصادي،  -ترویجي( اطالعات سياسي  -ماهنامه )علمي  ،دو«نهای اقتصادی مناطق بيابانی ايراتوان» .5

آزاد  ،  فصلنامه دانشنامه،  «م تجاری ايراننظام تجاری چند جانبه و رژي،  جهانی شدن اقتصاد » .6 انتشارات واحد علوم و تحقيقات دانشگاه 

 .1384تابستان ، اسالمي

 57-35، صص 1384پائيز و زمستان ،  شماره چهارم، اقتصاديفصلنامه جستارهاي ، «جبران كاهش ارزش پول ؛ نظريه و كاربرد» .7

 . 1384اقتصادي، آبان -اطالعات سياسي ترویجي(  -لمي ، دوماهنامه )ع«الحاق ايران به سازمان جهانی تجارت» .8

، صص    1384، بهار  25، فصلنامه پژوهشي دانشگاه امام صادق، شماره  «جمهوری اسالمی ايران   تحوالت و ساختار بخش مالی در اقتصاد » .9

7-36 

 75-43، صص 1386پایيز  ،26شماره ، اقتصادي فصلنامه پژوهشنامه ، «های مکتب تاريخی برای تحليل اقتصاد ايرانآموزه» .10

، خرداد و تير   237-238ترویجي(، شماره    -اقتصادي )علمي  -اطالعات سياسي  ، دو ماهنامه  «سياست استراتژيك تجاری: مبانی و معيارها» .11

1386 

رداد و شهریور  ، م239-240ترویجي(، شماره    -اقتصادي )علمي-، دو ماهنامه اطالعات سياسي«سياست استراتژيك تجاری: ابزارها و روش ها » .12

1386 

در حال توسع» .13 در كشورهای  و خلق مزيت  استراتژيك تجاری  بررسي ،«ه سياست  )علميمجله  بازرگاني  ، 22ترویجي(، شماره    -هاي 

 1386فروردین و اردیبهشت 

 1386دي  ، آذر و26ترویجي(، شماره  -هاي بازرگاني )علمي، مجله بررسي«تجارت و فقر» .14

 1386، بهمن و اسفند 27ترویجي(، شماره  -هاي بازرگاني )علمي، مجله بررسي« ورینقش تجارت در انتقال فنا » .15

 1388، 270-269ترویجي(، شماره  -اقتصادي )علمي  -، ماهنامه اطالعات سياسي«اقتصاد اطالعات نامتقارن » .16

ا دکتر وحيد  مشترک ب)مقاله  ،  «يك رويکرد روش شناختی ،  1386- 1379پيشرفت علمی مطالعات اقتصاد كالن ايران طی دوره  » .17

 67-39، صص 1388ابستان ت، 59شماره ، علوم انساني شناسيروشفصلنامه ، ا...اکبري( دکتر نعمتدکتر محمد واعظ و ، مقدم

 . 1388مهر ، 24شماره ، هيفصلنامه آفاق الحضاره السالم، «تامين مالی اسالمیو  بحران مالی جهانی» .18

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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،  « صنعتی استان يزد با استفاده از روش تلفيقی تحليل عاملی و تاكسونومی عددی   ایه فعاليتو تعيين مزيت نسبی  رتبه بندی  » .19

،  1388پایيز و زمستان  ،  دوم  شماره،  سال اول،  اقتصادي  گذاريسياستفصلنامه  ،  رضا ولي زاده(،  ميردهقان  سيد عباسمقاله مشترک باسعيد دهقان و  )
 158-123صص 

   1389، 10شماره ، سازمان بورس و اوراق بهادار، فصلنامه اوراق بهادار ،«ن نقد كتاب نظريه و سياستهای اقتصاد كال» .20

،)مشترک با سيد عباس ميردهقان و سعيد دهقان(، «بررسی و تعيين كارايی صنايع استان يزد با استفاده از روش تحليل پوششی داده ها» .21

 . 122-95، صص. 1389، تابستان 54هاي اقتصادي،شماره ها و سياستفصلنامه پژوهش

)مشترک با ، «پرسکات و خودرگرسيون برداری ساختاری   -برآورد و تحليل شکاف محصول: كاربردی از روشهای فيلتر هودريك» .22

   189- 180صص، 3شماره ،  4سال ، (1391)، 2012، )زبان انگليسي(مجله آمریکایي اقتصاد و مدیریت بازرگاني سعيد دهقان(

 134-109، صص 1392 بهار، 26 شماره، متون و برنامه هاي علوم انساني  انتقادي  نامههشپژو ، «بررسی دو متن درسی اقتصاد كالن» .23

)مشترک با جمال ،«نقشی دارد؟  آيا پراكندگی ايرانيان خارج از كشور:  رقراری ارتباط صادركنندگان ايرانی با بازارهای خارجیب» .24

 )زبان انگليسي()آي.اس.آي(630-609صص ، (1395)شهریور ، 2016ر سپتامب، 3شماره ، 31سال ، مجله ادغام اقتصادي ،ابراهيم حيدر(

فصلنامه مدیریت بازرگاني ،  «ويژگی های اقتصاد ساختاری جديد در تبيين مسير توسعه و الگوی همگرايی كشورهای درحال توسعه » .25

   4793- 4783صص ، ( 1395)شهریور ، 2016  سپتامبر، 20شماره ،  10سال ، )زبان انگليسي(، بين المللي 

 بهمن و اسفند ،  پژوهشنامه انتقادي متون و برنامه هاي علوم انساني،  «بررسی و نقد متون خارجی در زمينه مقاومت و تاب آوری اقتصادی» .26

 144-125، صص 44، شماره 1395

  )مشترک ،«جهت تعيين بخش های پيشران GIFكاربرد نظريه اقتصاد ساختاری جديد در توسعه اقتصادی ايران در چهارچوب » .27

 268-233صص ، 1396بهار و تابستان ، 17شماره ، دانشگاه یزد ، اري اقتصادي ذدو فصلنامه سياستگ ،يد دهقان و فرشاد مومني(با سع 

، ي علوم انسانيپژوهشنامه انتقادي متون و برنامه ها،  «تحليلی از پارادايم های رقيب نظريه های اقتصادی توسعه؛ نقد و بررسی كتاب  » .28

 133-113، صص 46، شماره 17، دوره 1396 شهریورو  مرداد

توسعه  » .29 حال  در  كشورهای  تجربه  اساس  بر  جديد  ساختارگرايی  نظريه  ديدگاه  از  صنعتی  توسعه  استراتژی  بررسی 

 139-101،صص 1396 پایيز، 24شماره ، فصلنامه مجلس و راهبرد ،)مشترک با سعيد دهقان و فرشاد مومني(،« پيشرو

سال  ،  )مشترک با امين محسني و اميد صفري(،  مجله بين المللي مطالعات تجاري و توسعه،  « (2015-2004ان) رشد فراگير در استانهای اير» .30

 )زبان انگليسي(  27-5صص ، (1396)پایيز ، 2017، 2شماره ، 10

بهار و ،  40شماره  ،  سازمان سمت،  رش کتب دانشگاهيفصلنامه پژوهش و نگا،  «بررسی متون درسی نظام های اقتصادی و اقتصاد تطبيقی» .31

 139-123صص ، 1396 تابستان

، پژوهشنامه انتقادي متون و برنامه هاي علوم انساني ،  « نقد و تحليل آثار مربوط به تجربه اقتصادهای شرق آسيا در مقاوم سازی اقتصاد » .32

 222-203،صص  1396 اسفند، 52 شماره، 17دوره 

 155-139، صص 1396 خرداد، 2شماره   ،17دوره  ،هاي علوم انسانيپژوهشنامه انتقادي متون و برنامه ، « فقرزدانقد كتاب رشد  » .33

، 1395، پایيز و زمستان  6، شماره  3دوره  ترویجي اقتصاد تطبيقي،  -، فصلنامه علمي« بررسی تطبيقی سياست پولی متعارف در مقابل نامتعارف» .34

 125-111صص 

سالهای  بررسی شاخص  » .35 ايران طی  اقتصادی  آوری  تاب  بزرگي(،  «94- 1384تركيبی  روشنک  با  جستارهاي ،  )مشترک  دوفصلنامه 

 94-69صص ، 1397بهار و تابستان ، 29شماره ، اقتصادي ایران

، شماره 10  دوره  ،اري اقتصاديذدو فصلنامه سياستگ،  «مزايا و چالش ها :  ارزيابی نظری رويکرد ساختارگرايی جديد در اقتصاد توسعه» .36

 24-1،صص  1397و تابستان بهار ،19

وابستگی به    سرمايه انسانی و،  بررسی تاثير بهره وری كل عوامل توليد :  م درآمد متوسط در كشورهای اسالمیاز دا  اجتناب» .37

- 5(،صص1397)2018  تابستان،  2018،  1شماره  ،  10سال  ،  (حسين سعادت)مشترک با امين محسني و  ،  مجله بين المللي مطالعات تجاري و توسعه،  «سن

  )زبان انگليسي( 21

موبررسی ع» .38 همکاری اسالمی وامل  منتخب سازمان  فراگير كشورهای  بر رشد  اقتصادي ،  «ثر  توسعه  و  رشد  هاي  پژوهش  ، فصلنامه 

 60-47،صص  1397پایيز ، 32 شماره ،8، دوره )مشترک با امين محسني و اميد صفري( 

فصلنامه اقتصاد محيط زیست ،  «های پانل(  استان ايران )با استفاده از روش داده  27توليد ناخالص داخلی در  اثرتغيير اقليم بر رشد  » .39

   1399  زمستان، 4شماره، )مشترک با حميد آماده و مهدیس متقيان فرد(، و منابع طبيعي

مطالعات بين رشته  فصلنامه  ،  «كشورهای منتخببررسی عوامل موثر بر توسعه صادرات محصوالت دانش بنيان)با فناوری باال( در  » .40

 144-115،صص  1397 مستانز، 33شماره ،8سال  ،(یوسف عبديو  سيدشمس الدین حسيني)مشترک با ،  اي دانش راهبردي
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نئوساختاری» .41 سياستهای  تحليل  و  نئوليبرال  سياستهای  نقد  التين:  آمريکای  اقتصادهای  تجربه  در  ملی  توليد  از  ، « حمايت 

 292-273ص ،ص1397 آذر، 61شماره  ،18دوره ، انتقادي متون و برنامه هاي علوم انساني پژوهشنامه

 299-275، صص 1397  فروردین،53شماره  ،18دوره ، پژوهشنامه انتقادي متون و برنامه هاي علوم انساني، «نقد كتاب توسعه اقتصادی» .42

،  1شماره    ،8دوره  ، فصلنامه پژوهشهاي بين الملل،  )مشترک با سعيد دهقان(،  «توسعه يافته و در حال توسعه های  دولتهمگرايی و واگرايی  » .43

 40-7، صص 1397 بهار

فصلنامه اقتصاد  ،  )مشترک با مصيب پهلواني و نفيسه کشتگر(،  «كسب و كار در اقتصاد ايران  بررسی ارتباط متقابل چرخه های مالی با» .44

 19-1صص ، 1397تابستان ، 43شماره  12سال ، مالي

« ( 1394- 1379منتخب ايران )انتظارات و چرخه ادواری عرضه بر قيمت مسکن كالن شهرهای ، تحليل اثر اقتصاد نفت پايه» .45

 74-59، صص 1397 ، بهار1،شماره  3دوره ،اقتصاد شهريفصلنامه ، (مهسا منيري  و شهرام معيني)مشترک با 

مصيب  ، محمدنبي شهيکي تاش، حدیثه محسني )مشترک با ، « دراقتصاد ايرانبررسی تاثير سياست تسهيل اعتباری بر متغيرهای كالن » .46

  93-67،صص1398پایيز ، 31شماره ،8دوره ، ردي ایرانت اقتصادي کاربفصلنامه مطالعا ، (پهلواني

،) مشترک با مصيب پهلواني و امين اکبرزاده(، «داده بنياد   يکرد رو   اتنگناهای رشد ب  مديريت توسعه و رشد اقتصادی در ايران؛ تحليلی بر» .47

    270-247، صص 1397 زمستان ،42شماره ، 11دوره پژوهشي( پژوهشهاي مدیریت عمومي،  -فصلنامه )علمي

) مشترک با حدیثه  «آناليز نقش سياست پولی نامتعارف با استفاده از شاخص شرايط مالی: رهيافت خودرگرسيونی برداری بيزی» .48

 240-211،صص 1398، بهار 1، شماره 10قتصاد و الگوسازي، دوره اپژوهشي(  -دنبي شهيکي تاش، مصيب پهلواني(، فصلنامه )علميمحسني، محم

با نفيسه کشتگر و مصيب پهلواني(، فصلنامه )علمي«ی ويژگی های چرخه مالی در اقتصاد ايرانرسبر» .49 پژوهشي( نظریه هاي    -،) مشترک 

 170-145، صص  1398، تابستان 2ره کاربردي اقتصاد، سال ششم،شما

ان فرد(، فصلنامه بين مهدیس متقي  ،)مشترک با«تغيير اقليم و محصول كشاورزی در ايران و ساير كشورهای سازمان همکاری اسالمی» .50

 )زبان انگليسي( 110-99، صص 1شماره  ،11، سال 2019المللي مطالعات توسعه و تجارت، 

 ،   1398 آذر  پژوهشي( پژوهشنامه انتقادي متون و برنامه هاي علوم انساني، سال نوزدهم، شماره نهم،  -)علمي، فصلنامه  «نقد كتاب اقتصاد فقير» .51

 253-237صص 

، )مشترک با نرگس مرادخاني و مهري  «)مطالعه نمونه ای كاركنان زن دانشگاه زنجان(   ر درآمد بر كيفيت زندگی زنانتاثي  بررسی» .52

 156-139، صص 1399، زمستان 34، شماره 11پژوهشي( پژوهشنامه زنان، سال  -عباس زاده(، فصلنامه )علمي

  - ، ) مشترک با نفيسه کشتگر و مصيب پهلواني(، فصلنامه )علمي« ارز در ايرانشناسايی چرخه بازارهای مالی و ارتباط آن با نوسانات نرخ  » .53

 113-85،صص  1398،زمستان 28ي( پژوهشنامه اقتصاد کالن، دانشگاه مازندران،سال چهاردهم،شماره پژوهش 

 وهشي( جامعه پژوهي فرهنگي، پژ  -، )مشترک با نرگس مرادخاني و مهري عباس زاده(، فصلنامه )علمي« بررسی رابطه درآمد و سالمت زنان» .54

 123-105صص  ،1398زمستان  هارم،چشماره  سال دهم،

مطالعات  مجله بين المللي  )مقاله انگليسي(، ) مشترک با نفيسه کشتگر و مصيب پهلواني(،  «ثير بی ثباتی نرخ ارز بر عملکرد بانکی در ايران تا» .55

 58-41، صص 1شماره  ،12سال  ،2020بازرگاني وتوسعه، 

پژوهشي( بررسي    -ریم زاده(، فصلنامه )علمي،)مشترک با سليم ک  «روج درآمد نفت: سناريوهايی برای صندوق توسعه ملی ايرانو خ  ورود » .56

   2020ماه مي  17، آنالین از ،شماره ،دانشگاه تهران،)مقاله انگليسي(1399اقتصاد ایران،

ت» .57 از  كنيم؟ درسهايی  اجتناب  ايران  در  متوسط  درآمد  ازدام  و چينچگونه  تايلند، كره جنوبی  مالزی،  با حسين «جربه  ،)مشترک 

 )مقاله انگليسي( ، 12-1صص  ،2020 بهار و تابستان،1 ،شماره50پژوهشي( مطالعات اقتصاد بين الملل،دوره  -سعادت(، فصلنامه )علمي

قتصاد پژوهشي( ا  -فصلنامه )علمي،)مشترک با سعيد دهقان(،«تعامل ريسك سيستماتيك با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران» .58

 282-257،صص 1398، زمستان49مالي،سال سيزدهم،شماره 

پژوهشي( پژوهشنامه   -، فصلنامه )علمي«نقش مدلهای اقتصادی و چالشهای آن؛ بررسی روش شناختی كتاب اقتصاد حکم می راند» .59

  338-323 صص، 1399،مرداد  81 ، شماره20انتقادي متون وبرنامه هاي علوم انساني، سال 

اقتصادی: رويکرد سری زمانی مداخله ای» .60 و رشد  مالی  )علمي ،)مشت«تحريم های  و سميرا حيدریان(،فصلنامه  پهلواني  با مصيب    - رک 

 )مقاله انگليسي( 1399))14،2021-1، صص 1، شماره  51دوره پژوهشي( مطالعات اقتصاد بين الملل،

پژوهشي(   -)علميفصلنامه    ، )مشترک با حسن بان، ابوذر سروش و هاشم بت شکن(،«ك رسالت( )مطالعه نمونه بان  پلتفورم بانکداری اجتماعی» .61

 ،)مقاله انگليسي( 54-35، صص (1398) 2020زمستان  ،1، شماره15سال   اقتصاد و پول،

ه علمي سياستهاي راهبردي  ، )مشترک با مصيب پهلواني و امين اکبرزاده(، فصلنام«تاثير تامين مالی بر رشد اقتصادی كشورهای منتخب منا » .62

 108-90، صص 1399زمستان  ، 1399ویژه نامه سال  شماره ، 8دوره ، (پژوهشي-علمي مقاله )کالن، 
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ادعا » .63 چهار  انتقادی  خلدون:ارزيابی  ابن  اقتصادی  های  دین،)علمي1399،)«انديشه  و  علم  پژوهشهاي  فصلنامه  سال  - (،  ، 11پژوهشي(، 

 ، پایيز و زمستان   22شماره

پژوهشي( راهبرد اقتصادي،  -(، فصلنامه )علمي1399،)« مالی به عنوان يك راهبرد در پايداری و تحقق رشد اقتصادی ايرانأمين  نقش ت» .64

 132-101، پایيز، صص 34، شماره 9سال 

با مصي «ای ذيری شبکه بانکی ايران: كاربرد مدل پانل پويای دومرحلهپ های احتياطی كالن بر آسيباثر سياست» .65 ب ، )مشترک 

 ( 1399) 2020، بهار 2، شماره 15اله انگليسي( ،سال پژوهشي( اقتصاد و پول، )مق -ه کشتگر(، فصلنامه )علميپهلواني و نفيس

سياست» .66 ايراناثر  اقتصاد  در  مالی  های  چرخه  بر  كالن  احتياطی  نفيسه  «های  و  پهلواني  مصيب  با  توسعه،)مشترک  اقتصاد  ،مجله 

 )مقاله انگليسي(  2020کشتگر(،

 (، یانرحيد  ميرا )مشترک با مصيب پهلواني و س،  «  (TVP-FAVARهای مالی بر نابرابری درآمد در ايران: مدل ) ی تأثير تحريمرسبر» .67

 1399پژوهشي( سياستگذاري اقتصادي، سال ،شماره ، زمستان -فصلنامه )علمي

پژوهشي( پژوهشنامه انتقادي   -فصلنامه )علمي   ،«یبررسی بحران مالی جهانی: نقد كتاب سقوط آزاد، بازارهای آزاد و افول اقتصاد جهان » .68

 1399،   ، شماره21متون وبرنامه هاي علوم انساني، سال

(، سال  1399، )2020پژوهشي(،    -، فصلنامه بين المللي مطالعات بازرگاني و توسعه،)علمي«ارزيابی برنامه های توسعه پس از انقالب در ايران» .69

 ي()زبان انگليس  16-1، صص 2،شماره 12

، )مشترک با مصيب پهلواني، نبي شهيکي و حدیثه محسني(، فصلنامه «رقابت و قدرت بازاری در صنايع كارخانه ای: يك بررسی تطبيقی» .70

 ،)مقاله انگليسي( 2020، 2، شماره50پژوهشي( مطالعات اقتصاد بين الملل، دوره  -)علمي

(، )مشترک با مهران زارعي و G20 »(،1399برخی كشورهای    از  بررسی تاثير بانکداری سايه بر اثربخشی سياست پولی: شواهدی» .71

 . 45، شماره  13بانکي، سال  -پژوهشي(، پژوهشهاي پولي-مرضيه اسفندیاري(، فصلنامه )علمي

 مفهومی( -ی کاربرد-)مروری علمیهای مقاله سایر  •

 1372، خرداد و تير 70و  69اره شم، مجله اطالعات اقتصادي سياسي، )مقاله مروري(، « (1368- 1286خريداران نفت ايران )» .72

شرکت چاپ ،  مشترک(  تأليف)،  هانامهموافقتقواعد و  ،  ساختار  ؛سازمان جهاني تجارت   :در کتاب،  «موضوعات جديد در سازمان جهانی تجارت » .73

 . 1385پایيز ، و نشر بازرگاني

 .1380، تهران، اسالمي  المعارفدائرهبنياد ارات تشان ، جلد ششم،  دانشنامه جهان اسالم، « تجارت خارجی ايران پس از انقالب اسالمی» .74

 .1383، تهران، اسالمي المعارفدائرهبنياد ، جلد هشتم، دانشنامه جهان اسالم ، «جمهوری اسالمی ايران اقتصادیتوسعه » .75

جهان » .76 كشور  هفده  در  استراتژيك  تحقيقات  مراكز  پژوهشی  موضوعات  و  عناوين  با  يقات تحق  مرکز،  راهبردفصلنامه  ،  «آشنايی 

 . 1374تابستان ، 7شمار ، استراتژیک 

و   12شماره  ،  بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران،  فصلنامه روند،  «روند تکوين و تحول بانکداری بدون ربا در جمهوری اسالمی ايران» .77

 . 1372تابستان ، 13

 . 799ـ  796 صص.، 1379، اسالمي  فالمعاردائرهانتشارات بنياد ، جلد پنجم، دانشنامه جهان اسالم، «پول» .78

 . 1383، تهران ، اسالمي المعارفدائرهبنياد ، جلد هشتم، دانشنامه جهان اسالم، «تکافل» .79

 . 1383،  تهران، اسالمي المعارفدائرهبنياد ، جلد هشتم، دانشنامه جهان اسالم، « بانك، توسعه اسالمی » .80

 .1384بهار ، 25شماره ،  شگاه امام صادقفصلنامه پژوهشي دان، «تحوالت و ساختار بخش مالی در اقتصاد ايران » .81

بهار و تابستان ،  3و    2شماره  ،  وزارت بازرگاني،  تجارت جهاني  هايپژوهشفصلنامه  ،  «مبانی نظری سياست تجاری در سازمان جهانی تجارت» .82

1385 . 

 . 1385پائيز و زمستان ، 5و  4شماره ، بازرگانيوزارت ، تجارت جهاني هايپژوهشفصلنامه ،  «نظريه جديد تجارت بين الملل» .83

 . 1385پایيز ، انتشارات پژوهشگاه علوم انساني، 59 شماره، ویژه اقتصاد -فصلنامه فرهنگ،  «اقتصادی هاینخستين مکتب» .84

شهریور و مهر  ،  12شماره  ،  انتشارات شوراي عالي انقالب فرهنگي،  ماهنامه مهندسي فرهنگي،  «نقش سرمايه فرهنگی در مهندسی فرهنگی» .85

1386 . 

شماره ،  وزارت بازرگاني،  تجارت جهاني  هايپژوهشفصلنامه  ،  «انتقال فناوری و تامين مالی در سازمان جهانی تجارت ،  تصادهای كوچكقا» .86

 . 1386بهار و تابستان ، 7و  6

 . 1387تابستان  ، پژوهشگاه علوم انساني  انتشارات، 66شماره ، ویژه اقتصاد  -فصلنامه فرهنگ، «آن  هایمروری بر اقتصاد كالسيك و مکتب» .87

 .1388 بهار، 19شماره ، فصلنامه نامه علوم انساني ، «بر مکتب ها تجديد حيات كالسيك ها در اقتصاد؛ مروری» .88
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شرکت چاپ  ،  )مجموعه آموزشي(  ها نامهموافقتقواعد و  ،  در کتاب: سازمان تجارت جهاني؛ ساختار،  «موضوعات جديد در سازمان جهانی تجارت » .89

 . 1385 ماهدي  ، و نشر بازرگاني

بهمن ،  16شماره  ،  انتشارات پژوهشگاه علوم انساني ،  پژوهشگران   مجله،  « اقتصادی های  : داليل عملياتی و تحليل نظامجهانیبحران مالی  » .90

1387 . 

 1397، انتشارات پژوهشگاه علوم انساني تهران:، روشنک بزرگي()مشترک با ، فصل کتاب اقتصاد مقاومتي «، شاخص های تاب آوری اقتصادی» .91

 1397،  تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انساني،  (حسين سعادت)مشترک با  ،  فصل کتاب اقتصاد مقاومتي«،  شاخص های آسيب پذيری اقتصادی » .92

اقتصاد مقاومتيفصل  «،  تجربه مناطق جهان در تاب آوری اقتصادی: مطالعه شوک بحران مالی جهانی » .93 با  ،  کتاب  مهدیس )مشترک 

 1397، پژوهشگاه علوم انسانينتشارات تهران: ا، (متقيان فرد

، صص  51، مجله تازه هاي اقتصاد، )مقاله پژوهش کاربردي(، بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران، شماره  « جنبه های اقتصادی تبليغات تجاری» .94

42-44 

اقتصادي و دارایي، سال هشتم،  ، مجله اقتصادي، )مقاله پژوهش کاربردي(، وزارت امور  «كشورهای درحال توسعهالگوی تقاضای نفت در  » .95

 . 35-26، صص 1372خرداد 

به زبان عربي( شماره نهم، سال پنجم، فروردین  -فصلنامه آفاق الحضاره السالميه،)مقاله مروري ،«جايگزين های ربا در عمليات بانکی بدون ربا » .96

1381 

 1381دهم، سال پنجم، مهر  به زبان عربي(،شماره  -)مقاله مفهوميفصلنامه آفاق الحضاره السالميه،   ،«ويژگی های دو مکتب در اقتصاد اسالمی» .97

 1381به زبان عربي(، شماره یازدهم، سال ششم، اسفند -فصلنامه آفاق الحضاره السالميه،)مقاله مفهومي ،« توسعه متعالی » .98

زبان عربي(، شماره دوازدهم، سال هفتم،    به-فصلنامه آفاق الحضاره السالميه،)مقاله کاربردي ،« و اقتصاد جهان اسالمجهانی شدن اقتصاد  » .99

 1382مهر 

 . 1383به زبان عربي(، شماره سيزدهم، فروردین -, فصلنامه آفاق الحضاره السالميه،) مقاله مروري«سازمان جهانی تجارت» .100

بي(، شماره هفتم،  به زبان عر -، مجله نصوص معاصره ،)مقاله کاربردي«فاوت ها و تشابه های علمی طرح پيشنهادی توسعه متعالی: ت» .101

 ، لبنان 2006سال دوم، تابستان 

،  فصل اول، کتاب: مقالتي در ماليه اسالمي، ویراسته علي صالح  «تحوالت و ساختار بخش مالی در اقتصاد جمهوری اسالمی ايران » .102

 به زبان انگليسي(-)مقاله کاربردي،1387انشگاه امام صادق، آبادي، تهران: انتشارات د

فصل چهارم، کتاب:مقالتي در بازار سرمایه اسالمي، ویراسته علي صالح آبادي، انتشارات سازمان بورس اوراق    ،« مونه ايرانصکوک مشاركت: ن» .103

 به زبان انگليسي(  -مقاله کاربردي) ،1388بهادار، 

،   "مکتب هاي اقتصادي"و    "پژوهشي در فرهنگ اقتصادي پالگریو"در: نقدنامه دو اثر ،« پالگريو جديد: يك تکملهنقد فرهنگ اقتصادی  » .104

 1397بزرگي، تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انساني،تدوین: غالمرضا مصباحي مقدم و روشنک 

به زبان انگليسي(، مجله اروپایي اقتصاد، ماليه -ه کاربردي)مشترک با سعيد دهقان(،)مقال،«محصول بالقوه در ايران: مقايسه روشهای مختلف» .105

  76-64، صص 2012، مي 48و مدیریت، شماره 

(، در کتاب: نظریه انتخاب عمومي: بررسي انتقادي،تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انساني 1399،)«بررسی و ارزيابی نظريه انتخاب عمومی» .106

 58-13و مطالعات فرهنگي،صص 

:انتشارات پژوهشگاه علوم انساني و ایراني پيشرفت:بررسي انتقادي،تهران-،در کتاب: متون الگوي اسالمي«الگوی پايه پيشرفتبررسی سند  » .107

 1399مطالعات فرهنگي،

 مقاالت نقد کتاب  •

 .27، شماره 1384«، فصلنامه پژوهشي دانشگاه امام صادق، پایيز نقد كتاب موانع تاريخی توسعه نيافتگی در ايران » .108

 . 1382یزد، بهار  معلمپژوهشي آموزگار، مرکز تربيت -«، فصلنامه تربيتينقد كتاب اقتصاد سال دوم دبيرستان » .109

 shaikh Mahmud Ahmad, “Towards Interest-free Banking”, Institute of Islamicبررسی و نقد كتاب:» .110

culture, Lahore, Pakistan, 1991.  رایي، بهار  هاي اقتصادي، وزارت امور اقتصادي و داها و سياستپژوهشمنتشره در فصلنامه علميـ  ترویجي
1382 . 

، تابستان و پایيز  10فصلنامه نامه علوم انساني، شوراي بررسي متون و کتب علوم انساني، شماره    «،ـ نگرشی اسالمیيات اقتصاد  نقد كتاب كل » .111

1383 . 
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، انتشارات سازمان  1387«، فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره اول، بهار  و كاربردها  نقد كتاب اطالعات نامتقارن در بازارهای مالی؛ مقدمه» .112

 س و اوراق بهادار.بور

 ، انتشارات پژوهشگاه علوم انساني.1387، تابستان 66ویژه اقتصاد، شماره  -«، فصلنامه فرهنگنقد كتاب پيشگامان اقتصاد توسعه» .113

وراق ، انتشارات سازمان بورس و ا1387«، فصلنامه اوراق بهادار، شماره دوم، تابستان  يه و عملنقد كتاب مقدمه ای بر ماليه اسالمی، نظر» .114

 بهادار. 

 ، انتشارات سازمان بورس و اوراق بهادار 1387«، فصلنامه اوراق بهادار، شماره سوم، پایيز نقد كتاب مقدمه ای براقتصاد بازارهای مالی» .115

  37- 31ص (، تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انساني،ص 3(، در کتاب: نقدنامه اقتصاد)1397و یوئه(،)،)اثر چمبرلين « نقد كتاب اقتصاد كالن» .116

پيشرفته» .117 كالن  اقتصاد  كتاب  مقدماتی  (،)« نقد  رومر  دیوید  اقتصاد) 1397،)اثر  نقدنامه  کتاب:  در  علوم 3(،  پژوهشگاه  انتشارات  تهران:   ،)

  52-43انساني،صص 

   148-131ي،صص (، تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسان3(، در کتاب: نقدنامه اقتصاد)1397،)«شکست می خورند؟ نقد كتاب چرا ملتها » .118

انتشارات پژوهشگاه علوم 3(، در کتاب: نقدنامه اقتصاد) 1397،)"نقد كتاب موضوع شناسی ربا و جايگاه آن در اقتصاد معاصر» .119 (، تهران: 

   174-167انساني،صص 

،    "کتب هاي اقتصاديم"و    "پژوهشي در فرهنگ اقتصادي پالگریو"، در: نقدنامه دو اثر« تصادی پالگريو جديد: يك تکمله نقد فرهنگ اق» .120

 1397ي، تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انساني،تدوین: غالمرضا مصباحي مقدم و روشنک بزرگ 

 1399نتشارات پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي،،در کتاب:نظریه انتخاب عمومي:بررسي انتقادي،ا«نقد كتاب انتخاب عمومی » .121

 های علمی مقاله کامل در مجموعه مقاالت کنفرانس •

شدن اقتصاد، وزارت بازرگاني،)مجموعه مقالت(، هشتم و نهم «، همایش جهانيهاهاو رهيافتشدن اقتصاد ايران؛ برخی چالشجهانی» .122

 . 1380بهمن 

هاي استراتژیک تجاري، مؤسسه مطالعات «،همایش جهش صادراتي و سياستالمللهای تجارت بينسياستهای جديد در نظريه و  رهيافت» .123

 . 1380هاي بازرگاني،)مجموعه مقالت(، آبان پژوهشو 

مدرس،)مجموعه    «،همایش اصالحات اقتصادي در ایران: مباني نظري و برنامه عملي، دانشگاه تربيتاقتصادی در ايران   فساد مالی و اصالحات» .124

 .1381مقالت(، آبان 

125. «WTOهمایش راهبرد توسعه اقتصادي ایران و عضویت در  ، توسعه اقتصادی و سياست رقابتی در ايران ،»WTOها، ها و چالش:فرصت
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 . 1383دي ، دانشجو: حسين کياني زاده

استاد ،  «خارجی ايران با تاكيد بر نقش فناوری اطالعاتری بر رشد بازرگانی  بررسی و تخمين اثرات سياستهای تسهيل تجا » .27

 . 1384 بهمن، دانشجو: علي غالمي، اقتصاد  رشته، دانشگاه امام صادق، مشاور

،  مشاور استاد  ،  «كل كشور(  های)بودجه حمايتی دولت از شهرداری-MADMرد  طراحی مدل رياضی تخصيص بهينه بودجه با رويک» .28

 . 1388بهمن ، آقاي علي قشقایيدانشجو: ، مدیریت صنعتيرشته ، مام صادقدانشگاه ا

،  اقتصادي رشته علوم  ،  اه علوم انسانيگوهشپژ،  مشاوراستاد  ،  «تلفيقی  هایمحاسبه نسبت فداكاری در اقتصاد ايران با استفاده از روش داده» .29

 . 1390تابستان ، خدیجه ریاحيدانشجو: 

،  فرهنگي فرد شيرین  دانشجو:  ،  اقتصاديرشته علوم  ،  اه علوم انسانيگوهشپژ،  مشاوراستاد  ،  «انتظارات عقاليی   ولی در اقتصاد ايران وپسياست  » .30

 . 1390تابستان 

بند  یالگو  یطراح» .31 با رو  یمناسب سنجش و رتبه  ،  مشاور استاد  ،  «چند شاخصه  یريگ  ميتصم  کرد يشهرداران استان اصفهان 

 .1389 وریشهر، ياریو: فضل ا... بازدانشج، دانشگاه امام صادق تیریدانشکده مد

رشته ،  پژوهشگاه علوم انساني،  استاد مشاور ،  «تطبيق نظريه چرخه های تجاری حقيقی در اقتصاد ايران با تاكيد بر شوک مخارج دولتی » .32

 . 1390، عليرضا تقدیري:دانشجو، اقتصاد

، دانشجو: سميه آقابابایي،  پژوهشگاه علوم انساني،  استاد مشاور  ،"بازرگانی و رشد اقتصادی در ايرانبررسی رابطه ميان مخارج بيمه های  » .33

 1396تير  28

، رشته مدیریت بازرگاني ،  دانشگاه عالمه طباطبایي،  رساله دکتري  استاد مشاور،  »مدلی عمومی برای صورت بندی راهبردهای كالن صنعت« .34

 .1389 اردیبهشت، سيد عبدالجابر قدرتيان

، وحيد مقدم ،  رشته اقتصاد،  دانشگاه اصفهان،  رساله دکتري  مشاوراستاد  ،  ن ايران: يك رويکرد روش شناختی«پيشرفت مطالعات اقتصاد كال » .35

 . 1388بهمن 

،  حدیثه محسني،  اقتصادرشته  ،  سيستان و بلوچستان  دانشگاه،  رساله دکتري   مشاوراستاد  ،  «بررسی اثر تسهيل اعتباری بر ركود اقتصادی ايران» .36

 . 1400بهار 

،  رشته اقتصاد ،  سيستان و بلوچستان   دانشگاه،  رساله دکتري  مشاوراستاد  ،  «سياست محتاطانه كالن بر چرخه كسب و كار ايران   بررسی اثر» .37

 1399/ 5/12، نفيسه کشته گر

ايران» .38 در  پولی  انتقال سياست  و  مالی  ثبات  بر  سايه  بانکداری  تاثير  و  «بررسی  سيستان  اقتصاد،دانشگاه  دکتري  رساله  مشاور  ،استاد 

 1399لوچستان،دانشجو:مهران زارعي،ب

ايران» .39 اقتصادی  رشد  بر  مالی  های  تحريم  تاثير  دانشگاه  «بررسی  اقتصاد،  دکتري  رساله  مشاور  استاد  دانشجو:  ،  بلوچستان،  و  سيستان 

 1399حيدریان،   سميرا
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 1400دانشجو: زهرا قشقایي نژاد،    اه علوم انساني،پژوهشگتاریخ اقتصادي،    استاد مشاور رساله دکتري  ،«اربررسی نظام پولی ايران در دوره قاج» .40

 و دکتریکارشناسی ارشد  نامهانیپاداوری  ❖

 . 1394 وریشهر، بان نژاد  دهیبهاره د دانشجو:، پژوهشگاه علوم انساني، استاد داور، ی«تورم ینان يمطالبات معوق بانکها و نااطم» .41

 برز یآرزو فر:دانشجو،  استاد داور،  «منتخب در حال توسعه  یدر كشورهاو توسعه    قيبر مخارج تحق  یمعنو   تياثر حقوق مالک  یبررس» .42

 .1394اول مهر ، رجنديب

دانشجو: ،  صادقدانشگاه امام  ،  استاد داور،  «با آن  رانيا  یاتينظام مال   قيو تطب  یدر اقتصاد اسالم  یاتي عدالت مال  یارهاي مع  يیشناسا» .43

 . 1395 بهشتیارد 5، حجه اهلل دالوند

 به ي ط:دانشجو،  يپژوهشگاه علوم انسان،  استاد داور،  «صادركننده نفت   ی در كشورها   یدولت و درآمد نفت  یدرآمدها   بيك تر  انيرابطه م» .44

 .  1395سوم خرداد ، يطاهر

پژوهشگاه  ،  استاد داور ،  «بخش های مختلف اقتصادی ايرانبررسی رابطه بين رشد اقتصادی و بهره وری تعميم يافته نيروی كار در  » .45

 . 1395 . تير26، دانشجو: نسرین کریمي ،علوم انساني

بررسی تطبيقی سياست تجاری در عرصه بين الملل از منظر مکاتب منتخب اقتصاد سياسی در راستای تحقق راهبرد برون » .46

، قدانشکده اقتصاد دانشگاه امام صاد،  استاد داور ،  "يران و كره جنوبی(گرايی در سياست های كلی اقتصاد مقاومتی )مطالعه موردی ا

 1396شهریور   29، شاه باباي آشتيانيدانشجو: امين 

)جلسه  1396بهمن  ،  جميليدانشجو: محمد  ،  دانشگاه تهران،  دانشکده مطالعات جهان،  استاد داور،  )به زبان عربي("دور االهوار فی االقتصاد العراقی» .47

 دفاعيه به زبان عربي برگزار شد( 

الحساب و قطعی    بررسی» .48 بانکداری بدون ربا در تاثير اختالف سود علی  بر هزينه حقوق صاحبان سهام در چارچوب نظام 

   1397مهر   9، مهدي ابراهيمياندانشجو: ، پژوهشگاه علوم انساني، استاد داور، «ايران

و  » پرداخت حقوق  نظام  در  بحران  انقالب مشروطه)عوامل  از  دکتري«(1304- 1285مزايا پس  رساله  داور  اقتصادي   ،استاد    ، تاریخ 

 1398بهمن  16 امين محمدي، :دانشجو شگاه علوم انساني،پژوه 

، « ونك -اوهلين-تحليل اثر شاخص كيفيت محيط زيست بر خالص صادرات ايران با شركای تجاری: كاربرد نظريه هکشر» .49

 1399تصاد، دانشگاه اصفهان، دانشجو: ليال اهلل دادیان، اسفند استاد داور رساله دکتري اق

 ی علم یو سخنران یتدریس در کارگاه آموزش ❖

: برگزارکننده ،  «اطالعات نامتقارن در بانکداری اسالمی »  بانکداري اسالمي با عنوان  يالملل نيب(  آموزشي  کارگاهدوره )در:    انگليسيبه زبان    تدریس .1

 . 1387/ 11/ 1مورخ ، ایران اسالمي جمهوريمرکزي  بانک

زبان    تدریس .2 )در:    انگليسيبه  با عنوان  يالمللنيب(  آموزشي  کارگاهدوره  ، « اوراق مشاركت در جمهوری اسالمی ايران»  بازار سرمایه اسالمي 

 . 1387/ 11/ 2مورخ ، : سازمان بورس و اوراق بهادار ایرانبرگزارکننده

 . رانیج.ا.ا يبانک مرکز يو بانک يپژوهشکده پول، 1392مرداد  22، «ی جهان مالی در بحران یتوسعه ا  یتجربه بانکها » با عنوان  يسخنران .3

 ور یهرش،  تهران،  يزیو برنامه ر  تیریسازمان مد،  «2030در جهان تا سال    یگذار   هيتحوالت پس انداز و سرما  یبررس»   با عنوان  يسخنران .4

1392 . 

مرداد   21،  تهران،  بهادار سازمان بورس و اوراق  ،  «یجهان  مالی  پس از بحران  یمال  نينقش دولت در تام   یش يبازاند»  با عنوان  يسخنران .5

1392 . 

در    ینظام مال  یمقاوم ساز   یبرا   يیمقاوم بود؟ درس ها  یجهان  یدر بحران مال  ايشرق آس  یچرا بخش مال »با عنوان    يسخنران .6

  1395خرداد  16، تهران، يو بانک يپول پژوهشکده، رانیج.ا.ا يانک مرکز ب، «رانيا

   1394 يد 23، يپژوهشگاه علوم انسان، «اقتصاد كالن  ديجد  یدر متون درس  یجهان یبحران مال  ليتحل »  با عنوان يسخنران .7

 18،  يموسسه مطالعات بازرگان ،  جارتمعدن و ت،  وزارت صنعت ،  «ديجد  ی در اقتصاد ساختار  یو تجار  یصنعت   استيس»  با عنوان  يسخنران .8

   1394اسفند 

http://ws.mbri.ac.ir/(S(nsmndd30bt433a4b1zj2momh))/?PageName=news&Action=Subjects_Details&ID=195&AspxAutoDetectCookieSupport=1
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  1395 بهشت یارد 15، رانیبانک توسعه صادرات ا ، تهران، «یو گروه بانك جهان یتوسعه ا  یبانکها»  با عنوان يسخنران .9

م،  «ی اسالم  یمال  ن يتام  یها  ليو پتانس  2030- 2015  یسالها  یبرا   داريتوسعه پا  یاهداف جهان»  با عنوان  يسخنران .10  ي ال انجمن 

 . 1395 بهشتیارد 19، ياسالم 

 ي مجلس شورا  ي مرکز پژوهشها،  کشور  زدهيبر تجربه س  يمرور«  افت؟ يتوان به رشد هشت درصد دست    یچگونه م»  با عنوان  يسخنران .11

 1394بهمن  زدهمي س، ياسالم 

روش   یمرسوم و معرف  یكرد؟ نقد روش ها  يی را شناسا  راني در ا  یرشد اقتصاد  یتوان تنگناها  یچگونه م»  با عنوان  يسخنران .12

 . 1394وهفتم بهمن  ستيب ، ياسالم ي مجلس شورا يمرکز پژوهشها، «رشد یشناس بيآس

 1395 تاردیبهش 21، يپژوهشگاه علوم انسان، « اي آس یتجارب اقتصادها  ی؛بررسی اقتصاد مقاومت»  با عنوان يسخنران .13

 ه ی نظر  يها  ي از کرس   تیحما  اتي ه   رخانهي دب،  «یضوعه اقتصاد اسالماصل مو،  حق معاش »  نهي در زم  يتهران  ير يدکتر ام  يآقا  يپرداز  هینقد نظر .14

 . 1394اسفند  9، نقد و مناظره، يپرداز

وزارت ،  موسسه مطالعات بازرگاني،  1395اسفند    11،  "تبيين سياست تجاری پشتيبانی كننده اهداف برنامه ششم توسعه "سخنراني با عنوان   .15

 معدن و تجارت.، صنعت 

 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي. ، 1396فروردین  27، "آشنايی با مکتب های اقتصاد كالن "شيتدریس در کارگاه آموز .16

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات  ،  "نقد رويکرد پارادايمی در تحليل نظريه های توسعه اقتصادی  "سخنراني در کرسي ترویجي با عنوان .17

 1396.9.21مورخ ، فرهنگي 

 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي. ، 1397فروردین  21، "آشنايی با مکتب های اقتصاد كالن "شيتدریس در کارگاه آموز .18

،  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ،  "نقد رويکرد سنتز نئوكالسيك در متون درسی اقتصادكالن  "سخنراني در کرسي ترویجي با عنوان .19

 1397.1.28مورخ 

 ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.1398فروردین  20،  "آشنايی با مکتب های اقتصاد كالن "تدریس در کارگاه آموزشي  .20

 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.، 1397 اسفند، "ارزيابی نظريه انتخاب عمومی"تدریس در کارگاه آموزشي .21

،  اني و مطالعات فرهنگي پژوهشگاه علوم انس،  "نظام های اقتصادینقد رويکرد سيستمی در متون درسی    "سخنراني در کرسي ترویجي با عنوان .22

 1397 ذرآ

 معدن و تجارت.، وزارت صنعت، موسسه مطالعات بازرگاني، 1397 آذر 26، "تحوالت بازار ارز و آينده پيش رو "سخنراني با عنوان  .23

 1397اسفند  15علوم انساني،  شوراي بررسي متون، پژوهشگاه" ، نقد و بررسی كتاب فلسفه پول" سخنراني در نشست  .24

 1397اسفند  9گروه انسان شناسي، شوراي بررسي متون، پژوهشگاه علوم انساني، "، ؟كدام انسان اقتصادی  "سخنراني با عنوان  .25

    1397اسفند  13وزارت صنایع، معادن و بازرگاني، " ،  چشم انداز توليد صنعتی در ايران"  سخنراني با عنوان .26

«، برگزارکننده: انجمن  بانکداری اسالمی در ايران»  المللي بازار سرمایه اسالمي با عنواني( بينگليسي در: دوره )کارگاه آموزشتدریس به زبان ان .27

 1398مالي اسالمي ایران، مرداد 

 1398آبان  27، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، "رونق توليد" سخنراني در نشست تخصصي .28

 1398پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي،اسفند "، اقتصاد حکم می راندنقد و بررسی كتاب " يسخنراني در نشست تخصص .29

 1399آذر  27پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي،"، آسيب شناسی جهش توليد" سخنراني در نشست تخصصي .30

راهکارهاي برون رفت از فقر  همایش "،  در ايران و سياستهای فقرزدايی فقر در جهان  كاهش های راهبرد سياست"سخنراني درهمایش  .31

 1399اسفند  10-دانشگاه امام صادق)ع(، اقتصادي

 دوره  یاندازراه ❖

 . 1387، پژوهشگاه علوم انساني ، پژوهشکده اقتصاد، اقتصاديدوره کارشناسي ارشد علوم  ياندازراه

 عضویت در مجامع علمی ❖

 . 1394از سال ، عضو انجمن مالي اسالمي ایران .1
 . 1377از سال  ، دانشگاه ها علوم انساني  و کتب اي بررسي متون شور- ضو گروه اقتصادع .2
 . 1395از شهریور ، از سوي معاون آموزشي وزارت علوم -علوم انساني شوراي تحول و ارتقاي-کارگروه اقتصادعضو  .3
 عضو اتحادیه اقتصاددانان جهان اسالم  .4
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 یا حرفهتجربيات  ❖

 )با حکم وزیر بازرگاني( 1384– 1385، بازرگانيوزارت ، قابت عضو شوراي راهبردي تهيه قانون ر .1
 . 1387-1386، بانک مرکزي ج.ا.ایران، تهران، عضو شوراي بازنگري قوانين پولي و بانکي براي تهيه قانون بانک مرکزي ج.ا.ایران .2
، بانک مرکزي ج.ا.ایران، تهران، براي تهيه قانون بانکداريقانون بانکداري و دبير شوراي بازنگري قوانين پولي و بانکي  سینوشيپمسئول کارگروه تهيه  .3

1387-88 
 (دارایيو  اقتصاديبا حکم وزیر امور ) دارایيو  اقتصاديوزارت امور ، 44کلي اصل  يهااستي سعضو شوراي  .4
 ( دارایيو  ادياقتص با حکم وزیر امور ) دارایيو  اقتصاديوزارت امور ، جهان اقتصاديدبير کارگروه تخصصي ارزیابي بحران  .5
تحقيقات  ،  )با حکم معاون آموزشي وزیر علوم،  تحقيقات و فناوري،  وزارت علوم،  آموزش عالي  يزیربرنامهوابسته به دفتر گسترش و  - عضو کميته اقتصاد .6

 و فناوري(  
 آمریکا-(2012-2009)ي ( بانک جهان  يزي)ممي حسابرس  تهيعضو کم .7
 آمریکا-(2014-2013)ي توسعه در بانک جهان ياثربخش  تهيعضو کم .8
غنا  .9 کشور  هفت  گروه  افغانستان،  تونس،  ر یالجزا،  مغرب،  ران یا،  سرپرست  و  غ ،  پاکستان  و  یياجرا  ریمد  ابيدر  مقام  قائم  مدیره  در    يو  بانک هيات 

 )آمریکا( .يجهان 
 )آمریکا( .گايم يت نامه هاو ضمان ايشرق و جنوب آس يکشورها يدر باره وام ها يبانک جهان رهیمد اتي ر به ه و اعالم نظ يمسئول بررس .10
 تا کنون(  1394).پژوهشگاه علوم انساني، عضو شوراي امور بين الملل .11
 تا کنون ( 1394) .تهران، انجمن مالي اسالمي ایران، ریيس کميته بين الملل .12
 (تا کنون 1394)وم انساني(شوراي بررسي متون و کتب علوم انساني)با حکم ریيس شوراي بررسي متون و کتب عل ، اقتصادقائم مقام ریيس گروه  .13
 (1397-1396))با حکم ریيس موسسه مطالعات بازرگاني(، معدن و تجارت، وزارت صنعت ، عضو شوراي راهبري سند سياست تجارت خارجي .14
 (1396).ایران )گواهي بانک مرکزي(عضو شوراي راهبري قانون بانک مرکزي ج.ا .15
 (  1383-1385اني )عضو کميسيون تخصصي و هيات مميزه پژوهشگاه علوم انس .16
 ( 1397)از تير )با حکم ریيس مرکز( ، ایراني پيشرفت -مرکز الگوي اسالمي، عضو اندیشکده اقتصاد .17

 پژوهشیمجالت  تحریریه ئتيهدر  عضویتو  دبيری ❖

 .انسانيپژوهشگاه علوم ، اقتصاد( ویژهفصلنامه فرهنگ ) بيرد .1
 .هادانشگاه انسانيمتون علوم  بررسي شوراي، اقتصاد( ویژه) انسانيفصلنامه نامه علوم  دبير .2
 ( 1389-1387) سازمان بورس و اوراق بهادار.، «فصلنامه بورس اوراق بهادار» تحریریه  ئتيه عضو .3
 . انسانيپژوهشگاه علوم ، ـ«فرهنگ فصلنامه » تحریریه  هيئت عضو .4
 .(1387-1384) بازرگاني وزارت،  «جهانيتجارت  پژوهشهايفصلنامه » تحریریه  هيئت عضو .5
 (1386-1381)زد.یدانشگاه ، « اقتصادي سياستگذاري فصلنامه» تحریریه  هيئتضو ع .6
 (1386-1380)انسانيپژوهشگاه علوم ، «فصلنامه آفاق الحضاره السالميه »تحریریه  هيئت عضو .7
 . جمهوري ریاست پژوهش و اسناد  مرکز، «اسالمي فصلنامه نامه دولت »تحریریه  هيئت عضو .8
 .(1385-1381) یيو دارا اقتصادي وزارت امور ،  «ادياقتصمجله  »تحریریه  هيئت عضو .9

 1394-1388، ایرانج.ا.  مرکزي بيمه، «بيمهفصلنامه صنعت » تحریریه  هيئت عضو .10
 ي.و فناور قاتي تحق، وزارت علوم، گاه خوارزميدانش ، «اقتصادي  يفصلنامه مدل ساز » ه یریتحر ئتيهعضو  .11
 ي. پژوهشگاه علوم انسان، ده اقتصادپژوهشک، «يق يفصلنامه اقتصاد تطب»ه یریتحر ئتيهعضو  .12
 بررسي متون و کتب علوم انساني شوراي ، « پژوهشنامه انتقادي متون و برنامه هاي علوم انساني »ه یریتحر ئتيعضو ه .13
 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ، «اقتصاد و تجارت نوین فصلنامه»ه یریتحر ئتيعضو ه .14
 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ، « ل اقتصاد ایران مسایبررسي  فصلنامه»ه یریتحر ئتيه عضو .15
 1398، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي»فصلنامه علم و دین« ،  عضو هيئت تحریریه  .16

 1399، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، «تاریخ اجتماعي و اقتصادي » پژوهشنامه عضو هيئت تحریریه  .17



 سوابق علمي و شغلي دکتر سيدحسين ميرجليلي 
 

 { 21از  21صفحه }   

 هو مشاور سوابق مدیریتی ❖

 مدت  محل كار  سمت
 تاريخ 

 تا از

 1385 1379 سال  5 انساني پژوهشگاه علوم  دانشجویيو  آموزشيمعاون 

 1382 1379 سال  3 انساني علوم  پژوهشگاه ي الملل نيبو  علمي يهايهمکارمدیر

 1388 1384 سال  4 انساني پژوهشگاه علوم  اقتصاد  پژوهشکدهرئيس 

 1373 1370 سال  4 یيو دارا اقتصادي وزارت امور  ازرگانيبو  پولي يهااستي سمعاون دفتر 

  - اقتصاديمعاونت امور    -یيو دارا  اقتصاديوزارت امور   بين المللي  يو مال پولي سازمانهاي گروه ریمد
 بين المللاقتصاد  دفتر

 1370 1369 سال  2

 1385 1381 سال  4 بازرگاني وزارت  تجاري ار يالختتام نمایندگي مشاور

  1386  سازمان بورس و اوراق بهادار  س یيرمشاور 

  1387  ایران  اسالمي جمهوري مرکزي بانک مشاور 

    ایران  اسالمي جمهوريمرکزي  بانک ریيس کل مشاور

 1388آبان  1387شهریور   یي و دارا اقتصاديامور  وزیر مشاور 

 1394مرداد  1388آبان   آمریکا  -جهاني بانکگروه  اجرایي مشاور ارشد مدیر 

 ی المللنيبمجامع  وها اجالسدر   شرکت ❖

 . 1370 آذر ، بوداپست ، و مجارستان ایران مشترکجالس کميسيون ا .1
 .وزارت نفت( ي)از سو 1991دسامبر ، اتریش، وین، نودمين اجالس اوپک .2
 و دارایي(  اقتصاديوزارت امور  ي)از سو 1373 اردیبهشت، ترکيه، استانبول، اسالمي کنفرانسوابسته به سازمان ، اجالس کومسک  .3
 )از سوي وزارت بازرگاني(  1378، مصر، قاهره، فائو(ملل )سازمان ، کشاورزي اجالس مذاکرات تجاري چندجانبه در زمينه  .4
 ( بازرگانيوزارت  ياز سو ) شورایاسالميمجلس  نمایندگانبه عنوان مشاور ، سیي سو، ژنو، سالمجالنيب اتحادیهاجالس  .5
 ( بازرگانيوزارت  ياز سو ) سویيس، ژنو،  رقابتي سياستدر باره  ایرانگزارش ج.ا.  ارایه، ت و توسعه ملل متحد(تجار کنفرانسانکتاد )اجالس  .6
 . 2005مارس ، هند ، نو دهلي، ا.ایرانج. تجاري رژیمگزارش وضع  ارائه، (تجاري سياست مدیریتدر باره برنامه توسعه کلمبو )برنامه طرح  .7
 . 1384 تير، مجارستان، بوداپست، مرکزي اروپايدانشگاه ، ري رفتااقتصاد  بين المللينشست مجمع  .8
 )از طرف سازمان بورس(.1387 فروردین، کواللمپور، مالزي، کميسيون اوراق بهادار،  سرمایهمجمع بازار  .9

 . 1387اسفند ، سعوديعربستان ، جده، توسعه اسالمي بانکبورس اوراق بهادار تهران با گروه  کاجالس مشتر  .10
 در:  جهاني بانکپول و بين المللي صندوق  مشترکاجالس  .11

 .ترکيه، استانبول، (1388مهر  11-14) ، 2009 اکتبر 3-6 •

 .کامریآ، تن دي سيگواشن، ( 1389اردیبهشت )، 2010 آوریل24-25 •

 .کامریآ، تن دي سيگواشن، (1389مهر )، 2010 اکتبر8-9 •

 .کاآمری، يس  يواشنگتن د، (1390 بهشتی)ارد، 2011 لیآور 16-17 •

 .کایآمر، يس  يواشنگتن د، 2011سپتامبر  24 -23 •

 .کایآمر، يس يد واشنگتن، ( 1392 بهشتیارد)، 2012 لیآور20-21 •

 . ژاپن، ويتوک، (1391 مهرماه)، 2012 اکتبر 12-14 •

 .کایآمر، يس  يواشنگتن د، (1392 بهشتیارد)، 2013 لیآور 19-20 •

 .کایآمر،  يس يد واشنگتن، 2013اکتبر  11-12 •

 .کایآمر، يس  يواشنگتن د، 2014 لیورآ 11-13 •

 آمریکا.،  واشنگتن دي سي، 2014اکتبر  10-12 •

 .کایآمر،  يس يواشنگتن د، ( 1394 بهشتی)ارد  2015 لیآور 7-19 •
 هيات اقتصادي همراه وزیر امور خارجه ، 1395مرداد  8-3، گينه کوناکري و مالي، غنا، سفر کاري به چهار کشور آفریقایي: نيجریه .12
 هيات اقتصادي همراه وزیر امور خارجه ، 1395 آذر  19-13، چين و ژاپن، هندیي: سياکشور آ سه سفر کاري به .13


