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 )6۱پيامدهاي اخالقي تورم ،ماهنامه پژوهشي ،سياسي ،اجتماعي آيين ،شماره 26و ،27بهمن و اسفند .۱۳88
 )62جراحي اقتصاد در اغما!؛ نقدي بر طرح هدفمند سازي يارانه ها ،فصلنامه دريچه ،شماره  ۱۹و  ،20بهار و تابستان .۱۳88
 )6۳بررسي ساختار اشتغال در بخش غير رسمي (م(العه موردي استان کهگيلويه و بويراحمد)( ،تآليف مشترک) ،مجله سياست
گذاري اقتصادي دانشگاه يزد ،شماره  ،2پاييز و زمستان .۱۳88
 )6۴تعيين اولويت هاي کاربرد ذخاير گازي ايران ( دوره م(العه ( ،)۱۴۱0-۱۳85تأليف مشترک) ،فصلنامه علمي -پژوهشي
پژوهش هاي اقتصادي ،شماره  ،۳پاييز .۱۳88
 )65آيا سرمايه اجتماعي ،واقعا سرمايه استج( ،تاليف مشترک) ،مجله راهبرد ياال ،شماره  ،۱۹پاييز .۱۳88
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 )66انقالب ،قانون ،توسعه ،مجله حقوق و اقتصاد ،شماره  ،6آبان .۱۳88
 )67دولت نفوذهاي ناهمگن :تاثير قانون اساسي بر ساختار دولت و اقتصاد در ايران ،آيين ،شماره  20و  ،۱۹بهمن و اسفند .۱۳87
 )68ريشهها ي اخالقي رشد اقتصادي :م(العه موردي ايران( ،تاليف مشترک) ،ارائه شده در همايش اخالق در اقتصاد ،بهمن
.۱۳87
 )6۹انع(افپذيري نيروي کار و رقابتپذيري صنايع در اقتصاد جهاني( ،تاليف مشترک) ،پژوهشنامه اقتصادي ،زمستان .۱۳87
 )70راب(ه حقوق مالکيت و رشد اقتصادي در چارچوب يک الگوي رشد درونزا( ،تاليف مشترک) ،مجله تحقيقات اقتصادي،
سال  ،۴۳شماره  ،85زمستان .۱۳87
 )7۱رشد بهينه اقتصادي پايا و هزينههاي عمومي در ايران :يک تحليل پويا( ،تاليف مشترک) ،پژوهشنامه اقتصادي ،پاييز .۱۳87
 )72هزينه فرصت مصارف مختلف گاز طبيعي ايران با تاکيد بر تزريق گاز به مخازن نفت( ،تاليف مشترک) ،مجله تحقيقات
اقتصادي ،سال  ،۴۳شماره  ،8۴پاييز .۱۳87
 )7۳جهاني شدن ،مثل بالغ شدن ،حقوق و اقتصاد ،شماره  2و  ،۳مهر و آبان .۱۳87
 )7۴سرمايه اجتماعي و عملکرد اقتصادي :بررسي مقايسه اي استانهاي ايران (،تأليف مشترک) ،فصلنامه مديريت و توسعه ،شماره
68و ،6۹تابستان و پاييز .۱۳87
 )75حقوق مالکيت و هزينههاي اجتماعي :معياري براي دستهبندي نظريههاي اقتصادي ،حقوق و اقتصاد ،شماره  ،۱مرداد .۱۳87
 )76جهاني شدن و اشتغال :بررسي کشورهاي منتخب آ سه آن و ايران(،تأليف مشترک) ،مجله علمي – پژوهشي نامه مفيد ،سال
چهاردهم ،شماره  ،66تير .۱۳87
 )77بررسي آثار تغيير فروض در مدل انتظارات و خنثايي پول لوکاال( ،تاليف مشترک) ،فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي ،سال
هشتم ،شماره  ،۱بهار .۱۳87
 )78شرح و بس(ي بر مقدمه انتظارات و خنثايي پول( ،تاليف مشترک) ،مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان ،شماره ،۳
.۱۳87
 )7۹سرمايه اجتماعي ابزار توليد سعادت ،مجله دريچه ،شماره  ،۱۴زمستان .۱۳86
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 )80کاتاالکسي و عدالت :بررسي پيامدهاي توزيع مداخله در کاتاالکسي (م(العه موردي :شهر اصفهان) ،پژوهشنامه اقتصادي،
سال هفتم ،شماره چهارم ،زمستان .۱۳86

)8۱

سرمايه اجتماعي ،حلقه پيوند عدالت و اقتصاد ،ارائه شده در چهارمين همايش دوساالنه اقتصاد ايران؛ دولت و عدالت
اقتصادي :ديدگاهها ،روشها و عملکردها ،تهران 28 ،آذر .۱۳86

)82

موانع نهادي رشد اقتصادي در ايران :بازخواني حلقه مفقوده( ،تاليف مشترک) ،ارائه شده در هفتمين همايش هفته
پژوهش ،دانشکده علوم اداري و اقتصاد ،دانشگاه اصفهان 2۴ ،آذر .۱۳86

)8۳

بررسي راب(ه آزادي اقتصادي و سرمايه اجتماعي در ايران( ،تاليف مشترک) ،ارائه شده در هفتمين همايش هفته پژوهش،
دانشکده علوم اداري و اقتصاد ،دانشگاه اصفهان 2۴ ،آذر .۱۳86

)8۴

سرمايه اجتماعي و راب(ه آن با سرمايه انساني( ،تاليف مشترک) ،ارائه شده در هفتمين همايش هفته پژوهش ،دانشکده
علوم اداري و اقتصاد ،دانشگاه اصفهان 2۴ ،آذر .۱۳86

)85

بررسي پوياييهاي قيمت نفت و داليل تغيير ساختاري در بازار نفت( ،تاليف مشترک) ،ارائه شده در هفتمين همايش
هفته پژوهش ،دانشکده علوم اداري و اقتصاد ،دانشگاه اصفهان 2۴ ،آذر .۱۳86

)86

اشتغال غيررسمي و رقابت پذيري( ،تاليف مشترک) ،ارائه شده در هفتمين همايش هفته پژوهش ،دانشکده علوم اداري
و اقتصاد ،دانشگاه اصفهان 2۴ ،آذر .۱۳86

)87

بررسي راب(ه نرخ ترجيح زماني و سرمايه اجتماعي در کشورهاي ( ،OECDتاليف مشترک) ،ارائه شده در دهمين
همايش هفته پژوهش ،دانشکده علوم اداري و اقتصاد ،دانشگاه اصفهان 2۴ ،آذر .۱۳86

)88

ارائه يک مدل تقاضا براي معادالت تفاضلي براي بررسي دورهاي تجاري «مورد کاوي تجربي اقتصاد ايران (– 8۳
( ،»)۱۳5۳تاليف مشترک) ،مجله تحقيقات اقتصادي ،شماره  ،80پاييز .۱۳86

)8۹

سايه نفت بر علم اقتصاد ايران( ،تاليف مشترک) ،ارائه شده در سومين همايش آموزپ و پژوهش علم اقتصاد درايران،
دانشگاه سيستان و بلوچستان ،خرداد .۱۳86

)۹0

سرمايه اجتماعي و عملکرد اقتصادي :بررسي مقايسهاي استانهاي ايران( ،تاليف مشترک) ،ارائه شده در همايش سرمايه
اجتماعي و توسعه در ايران ،دانشکده مديريت دانشگاه تهران ،ارديبهشت .۱۳86
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 )۹۱تحليل نظري مداخله در کاتاالکسي و ناکارايي سياستهاي اقتصادي ،مجله پژوهشي علوم انساني ،شماره  ،5بهار .۱۳86
 )۹2تمرکز زدايي و منافع تشکيل دولتهاي محلي از منظر افزايش کارايي :ارائه يک رهيافت جديد( ،تاليف مشترک) ،مجله
تحقيقات اقتصادي ،بهار .۱۳86
 )۹۳کاهش سرمايه اجتماعي و ناکامي سياستهاي اقتصادي در ايران ،ماهنامه آيين ،شماره ،6اسفند .۱۳85
 )۹۴سرمايه اجتماعي و رشد اقتصادي :ارائه يک الگوي نظري( ،تاليف مشترک) ،مجله پژوهشي علوم انساني ،پاييز و زمستان
.۱۳85
 )۹5عقالنيت ايراني و موانع توسعه اقتصادي ،دريچه ،شماره  ،۱۱پاييز .۱۳85
 )۹6گذار از گذار سوم :پيش شرر توسعه در ايران امروز ،فرهنگ انديشه ،شماره  ،۱۹پاييز .۱۳85
 )۹7اشتغال غيررسمي در ايران( ،تاليف مشترک) ،جامعه و اقتصاد ،تهران ،پاييز .۱۳85
 )۹8نقش سرمايه هاي اجتماعي در توسعه اقتصادي ،دريچه ،شماره ،۱0تابستان .۱۳85
 )۹۹بررسي راب(ه تمرکز زدايي مالي و اندازه دولت در ايران( ،تاليف مشترک) ،فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي ايران ،بهار
.۱۳85

)۱00

رانت جويي و هزينه هاي اجتماعي آن ،فصل نامه «نامه مفيد» ،آذر و دي .۱۳8۳

 )۱0۱ساختار اشتغال در بخش غير رسمي کشور ،مجله اقتصادي ،آذر و دي .۱۳8۴
 )۱02بررسي ساختار اشتغال در بخش غيررسمي استان اصفهان ،فصلنامه پژوهشي چشم انداز ،سال اول ،شماره  ،۱بهار .۱۳8۴
 )۱0۳حکمراني خوب ،توسعه و فرايند اصالحات( ،تاليف مشترک) ،ارائه شده در هفتمين همايش هفته پژوهش ،دانشکده
علوم اداري و اقتصاد ،دانشگاه اصفهان 2۱ ،تا  27آذر ماه  .۱۳8۳

 )۱0۴رشد بهينه و راب(ه آن با مالکيت( ،تاليف مشترک) ،ارائه شده در هفتمين همايش هفته پژوهش ،دانشکده علوم اداري و
اقتصاد ،دانشگاه اصفهان 2۱ ،تا  27آذر ماه .۱۳8۳

)۱05

بررسي مقايسهاي سرمايه اجتماعي و عملکرد اقتصادي در استانهاي ايران( ،تاليف مشترک) ،ارائه شده در هفتمين

همايش هفته پژوهش ،دانشکده علوم اداري و اقتصاد ،دانشگاه اصفهان 2۱ ،تا  27آذر ماه .۱۳8۳
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)۱06

کار شاي سته :نگر شي نو به بازار کار( ،تاليف م شترک) ،ارائه شده در هفتمين همايش هفته پژوهش ،دان شکده

علوم اداري و اقتصاد ،دانشگاه اصفهان 2۱ ،تا  27آذر .۱۳8۳

)۱07

نهاد :جايگزين سنت ،مکمل دولت و بازار ،مجله حسنات ،شماره  2و ،۳تابستان وپاييز .۱۳8۳

)۱08

تحول گفتمان در انديشــه اقتصــادي در ايران( ،تأليف مشــترک) ،در مجموعه مقاالت «دومين همايش آموزپ و

پژوهش علم اقتصاد در ايران» ،دانشگاه عالمه طباطبائي ،مرداد .۱۳8۳

)۱0۹

نقش کارآفريني در توســعه اقتصــادي و آفات آن در اقتصــاد ايران ،در مجموعه مقاالت همايش «اقتصــاد ملي،

عدالت اجتماعي و جهان متحول» ،دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران.۱۳8۳ ،

)۱۱0

راب(ه متقابل دموکراسي ،آزادي اقتصادي و تأمين اجتماعي ،فصلنامه تأمين اجتماعي ،زمستان .۱۳82

)۱۱۱

نقش بازار کار در شکست سياست هاي تعديل اقتصادي در ايران ،مجله کارو جامعه ،شماره  ،5۱آذر و دي .۱۳82

)۱۱2

نقش دولت در اصالحات نهادي از طريق قانونگذاري ،مجله مجلس و پژوهش ،شماره ،۳۹پاييز .۱۳82

)۱۱۳

سرمايه اجتماعي شرر الزم براي توسعه ،انديشه صادق ،تابستان و پاييز .۱۳82

)۱۱۴

جهاني شدن ،مزيتهاي نسبي پويا و چالشهاي اقتصاد ايران ،ارائه شده در «همايش جايگاه استان ايالم در برنامه

چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي» ،دانشگاه ايالم ۱ ،آبان .۱۳82

)۱۱5

تأمين اجتماعي و دموکراسي ،فصلنامه تأمين اجتماعي ،شماره  ،۱۳تابستان .۱۳82

)۱۱6

سرگذشت يک علم ،مقاله هفدهم از کتاب سرگذشت يک علم ،انتشارات کبير.۱۳82 ،

)۱۱7

کارکردهاي نهادي بازار کار ،همايش قانون کار ،مرکز پژوهش هاي مجلس شـــوراي اســـالمي ،تهران ،اســـفند

.۱۳8۱

)۱۱8

برآورد راب(ه بلندمدت س(ح عمومي قيمتها و آزمون خنثايي پول (در ايران)( ،تأليف مشترک) ،مجله دانشکده

علوم اداري و اقتصاد (دانشگاه اصفهان) ،شماره  ،27زمستان . ۱۳8۱

)۱۱۹

رويکردي نهادي به اصالح قوانين اقتصادي در ايران ،در مجموعه مقاالت «نخستين همايش معامالت عمومي در

ايران» مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي ،تهران ،آذر .۱۳8۱
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)۱20

پيش شررهاي ا صالحات اقت صادي ،ارائه شده در «همايش ا صالحات اقت صادي در ايران ،مباني نظري و برنامه

عملي» (دومين همايش دوساالنه اقتصاد ايران) ،دانشگاه تربيت مدرال ،تهران ۱7 ،و  ۱8مهرماه .۱۳8۱

)۱2۱

تناسب در اقتدار ،ماهنامه آفتاب ،تهران ،مهر .۱۳8۱

)۱22

سقور سرمايه اجتماعي ،ماهنامه آفتاب ،تهران ،خرداد .۱۳8۱

)۱2۳

اقتصاد نفوذهاي ناهمگن :تأثير قانون اساسي بر ساختار اقتصاد سياسي ،ارائه شده در همايش «تأملي نو بر اصول

اقتصادي قانون اساسي» ،دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران (مؤسسه دين و اقتصاد) ،تهران ۳0 ،ارديبهشت .۱۳8۱

)۱2۴

چهار ن سل اقت صاددان و نقش آنان در تحوالت اقت صادي ايران ،در مجموعه مقاالت نخ ستين همايش «آموزپ و

پژوهش علم اقتصاد در ايران» ،دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايي ،تهران ۱8 ،ارديبهشت .۱۳8۱

)۱25

ماهيت و ساختار دولت در ايران ،در کتاب «نقش دولت در اقتصاد» ،پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي ،تهران،

بهار .۱۳8۱

)۱26

موانع و راهکارهاي اساسي اشتغال در ايران ،در مجموعه مقاالت کارگاه آموزشي «نشست هاي علمي اشتغال»،

سازمان همياري اشتغال فارغ التحصيالن ،تهران.۱۳8۱ ،

)۱27

تجربه پژوهشـــي براي قانونگذاران :مورد ايران ،ارئه شـــده در همايش «نقش پژوهش در قانونگذاري» ،مرکز

پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي ،تهران 20 ،آبان .۱۳80

)۱28

به ســوي يک تئوري اقتصــادي براي حقوق مالکيت( ،ترجمه) ،نويســنده :رونالد دمســتز ،مجله تأمين اجتماعي،

شماره  ،۱0پائيز .۱۳80

)۱2۹

رويکردهاي ســـياســـتگذاري و مديريت اقتصـــاد ايران در ســـال هاي پس از انقالب ،ارائه شـــده در همايش

دانشآموختگان اقتصاد ،دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران (کانون دانشآموختگان اقتصاد) 26 ،شهريور .۱۳80

)۱۳0

سازمانهاي غيردولتي :جايگزين سنت ،مکمل دولت و بازار ،ارائه شده در همايش «بررسي جايگاه سازمانهاي

غيردولتي ( (NGOها در ايران» ،تهران ،مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي ،ارديبهشت .۱۳80

)۱۳۱

نقش نفت در گذار از کارآفريني به افزونهخواري در اقتصــاد ايران ،در مجموعه مقاالت همايش «ســايه نفت بر

پهنه ايران» ،تهران ،دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايي 2۹ ،و  ۳0بهمن .۱۳7۹
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)۱۳2

ساختار بازار کار و موانع رشد توليد و اشتغال در ايران ،در مجموعه مقاالت همايش «بررسي مسائل ،مشکالت و

چشــمانداز اشــتغال دانشآموختگان عالي در ايران» ،دانشــکده مديريت دانشــگاه تهران( ،پژوهشــکده علوم انســاني و
اجتماعي جهاد دانشگاهي) ۹ ،و  ۱0خرداد .۱۳7۹

)۱۳۳

گذار از برنامهريزي به فرايندســـازي ،در کتاب «مجموعه ســـخنراني هاي ســـال  ،»۱۳7۹ســـازمان مديريت و

برنامهريزي کشور ،تهران( ،۱۳7۹ ،چاپ دوم.)۱۳80 ،

)۱۳۴

نقش توزيع درآمد در سياستهاي مالي دولت ،در کتاب «مسأله فقر در ايران» ،دانشکده علوم بهزيستي ،تهران،

.۱۳7۹

)۱۳5

ضرورت تحول در ماهيت دولت در اقت صاد جديد ،ارائه شده در همايش هفته پژوهش ،دان شکده علوم اداري و

اقتصاد ،دانشگاه اصفهان 7 ،تا ۱۱اسفند .78

)۱۳6

چرا رشد چين چنين شتابان استج( ،ترجمه) ،نويسندگان :زولوهو ،و محسن خان ،مجله برنامه و بودجه ،شماره

 ۴6و  ،۴7بهمن و اسفند .۱۳78

)۱۳7

خصوصي سازي و بازسازي اقتصادي در لهستان( ،ترجمه) ،گزارپ شماره  ۱۴0۴20۳مرکز پژوهشهاي مجلس

شوراي اسالمي ،ارديـبهشت .۱۳78

)۱۳8

نگاهي به انواع عقالنيت در اقتصاد ،ارائه شده در همايش هفته پژوهش ،دانشکده علوم اداري و اقت صاد ،دان شگاه

اصفهان ،اسفند .۱۳77

)۱۳۹

پويش هاي دروني در ترکيب دولت و بازار ،در مجموعه مقاالت همايش «پنجاه ســـال برنامهريزي توســـعه در

ايران» ،اسفند  ،۱۳77مرکز تحقيقات اقتصاد ايران دانشگاه عالمه طباطبايي و سازمان مديريت و برنامهريزي کشور ،جلد
اول ،تهران (تاريخ چاپ.)۱۳78 :

)۱۴0

ضـــرورت تحول در مباني فکري برنامه ريزي من(قه اي ،ارائه شـــده رد همايش برنامه ريزي من(قه اي ،ســـازمان

برنامه و بودجه اصفهان ۱ ،دي ماه .۱۳77

)۱۴۱

ا ستراتژي نيل به قلمرو سرحدي تکنولوژي :فراتر از مزيت ن سبي ،مجله برنامه و بودجه شماره  ۳۴و  ،۳5بهمن و

اسفند .۱۳77

)۱۴2

بررسي مسأله انحصار در ايران ،مجله تازه هاي اقتصاد ،شماره  ،7۳آذر ماه .۱۳77
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)۱۴۳

جهانبيني اســالمي و مســأله توســعه( ،ترجمه مشــترک) ،نويســنده :ام.اي.چادري ،مجله دانشــکده علوم اداري و

اقتصاد ،دانشگاه اصفهان ،سال  ،۱2شماره  ،۱بهار و تابستان .۱۳77

)۱۴۴

اقتصــاد نهادگرا ،رويکردي بايســته اما مغفول براي اقتصــاد ايران ،ارائه شــده در پنجمين همايش علوم انســاني،

چنديگر (هند) ،دسامبر( .۱۹۹7آذر .)۱۳76

)۱۴5

ســازماندهي توســعه :مقايســه نظامهاي ملي کارآفريني در ســوئد و کره جنوبي( ،ترجمه) ،نويســندگان :ها -جون

چانک ،ريچار کزول  -رايت ،مجله برنامه و بودجه شماره  ۱۳و  ،۱۴ارديبهشت و خرداد .۱۳76

)۱۴6

نقش ســـيســـتم بانکي در گســـترپ بازارهاي رقابتي در ايران ،در «مجموعه مقاالت هفتمين همايش بانکداري

اسالمي» ،مؤسسه تحقيقات پولي و بانکي ايران ،تهران ،شهريور .۱۳75

)۱۴7

کاهش فقر در چارچوب يک برنامه مالي :رويکرد ترکيبي( ،ترجمه) ،در کتاب «تحليل و بررسي اقتصادي فقر»،

مؤسسه م(العات و پژوهشهاي بازرگاني ،تهران.۱۳75 ،

)۱۴8

توزيع درآمد در ايران و نقش کاهش فقر در گسترپ بازارهاي رقابتي ،در کتاب «تحليل و بررسي اقتصاد فقر»،

مؤسسه م(العات و پژوهشهاي بازرگاني ،تهران.۱۳75 ،

)۱۴۹

بررسي تاثير حفاظت از حقوق مالکيت بر رشد اقتصادي ايران ،مجله تحقيقات اقتصادي ،زمستان  ،۱۳87دوره

 ،۴۳شماره .260-۱75 ،85

)۱50

انع(افپذيري نيروي کار و رقابتپذيري صنايع در اقتصاد جهاني ،مجله پژوهشهاي اقتصادي ،زمستان ،۱۳87

شماره .۱20-۹5 ،۳

)۱5۱

تاثير اندازه دولت بر رشد اقتصادي,علمي پژوهشي,پژوهشهاي اقتصادي-دانشگاه تربيت مدرال-همکاري با

انجمن اقتصاد اسالمي.

)۱52

نقش منابع هويت و معرفت در تشکيل سرمايه اجتماعي( ،تاليف مشترک) ،فصلنامة علمي پژوهشي رفاه

اجتماعي ،سال دهم ،شماره. 38

)۱5۳

اثر سرمايه اجتماعي بر رشد اقتصادي :تبيين چارچوب نظري م(العه موردي استانهاي ايران (( ،)۱۳8۴-۱۳7۹تاليف

مشترک) ،سياستگذاري اقتصادي ،دوره  ،2شماره  ،۴پاييز و زمستان  ،۱۳8۹صفحه .56-2۳
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)۱5۴

سرمايه اجتماعي چگونه وارد تابع توليد مي شودج (طراحي يک الگوي نظري و آزمون آن درچارچوب يک مدل

رشد درونزا) ( ،تاليف مشترک) ،دوفصلنامه اقتصاد ت(بيقي ،سال اول ،شماره  ،۱بهار و تابستان  ،۱۳8۹صفحات .68-۴۱

مقاالت منتشر شده در روزنامه ها( :به روز شده تا پاييز )۱۳۹0
 .۱مظلوميت علم اقتصاد ( نگاهي به کتاب « گفتارهايي در زمينه اقتصاد،علوم اجتماعي و شناخت روپ علم» اثراستاد دکتر
محمدحسين تمدن جهرمي) (مقاله)  ،دنياي اقتصاد ،شماره  7 ،2۴۹۳آبان  ،۱۳۹0صفحه .2۹
 .2تحليلي از اقتصاد پنهان کشور (نيمي از مشاغل غيررسمياند)  ،روزنامه اعتماد ،شماره  27 ،228۹مهر  .۱۳۹0صفحه .۴
 .۳توســعه :گذار از عدالت به انصــاف (نگاهي به راب(ه دولت ،عدالت و انصــاف) (مقاله)  ،روزنامه آرمان ،شــماره 27 .۱720
شهريور  .۱۳۹0صفحه .۹
 .۴آغازي بر پايان آرمانشهرهاي ايدئولوژيک (يادداشت) ،روزنامه شرق ،شماره  ۴02،۱شهريور  .۱۳۹0صفحه .5
 .5بازار يا نابازراج کدام يک در زمينگيري اقتصاد ايران مقصرند ،روزنامه شرق(ويژه نامه) صفحه  ،۱2شماره  ۱0 .۱076مهر
.۱۳8۹
 .6پيش به ســوي ســال صــفر(آيا در شــرايط کنوني ،اقتصــاد ايران برنامه پذير اســت) ،روزنامه اعتماد ،شــماره  26 ،207۹مهر
.۱۳88
 .7آيا در شرايط کنوني اقتصاد ايران برنامه پذير است ،ضميمه روزنامه اعتماد ،شماره  26 ،207۹مهر  ،۱۳88صفحات 8و.۹
 .8يا نفت يا آزادي! روزنامه اعتماد ملي ،شماره  ۱۴ ،۹۱0ارديبهشت  ،۱۳88صفحه .۱۱
 .۹دولت مي خواهد يک بيماري را با بيماري بســيار خ(رناک تر درمان کند ،روزنامه اســپادانا ،شــماره  ۱2 .28اســفند ،۱۳87
صفحه .5
 .۱0سياست مداران توسعه خواه ،روزنامه مشارکت ،شماره جج ۱۴ ،بهمن .۱۳87
 .۱۱نفت ،سرمايه اجتماعي و امتناع توسعه،روزنامه سرمايه ،شماره  ۹ ،868آذر  ،۱۳87صفحه.۱۳
 .۱2اخالق سياسي و نابرابري اقتصادي ،روزنامه سرمايه ،شماره  ۱ ،68۱اسفند .۱۳86
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 .۱۳هزينه هاي اقتصادي درک ناقص دموکراسي (تحليل اقتصادي نهادهاي سياسي) ،تأليف مشترک ،روزنامه اعتماد ،شماره
 ۱۳00،۱۴بهمن .۱۳85
 .۱۴اشتغال در بخش غيررسمي اقتصاد ايران ،روزنامه دنياي اقتصاد ،شماره  ۱2 ،۱۱۴۳بهمن .۱۳85
 .۱5ساختار اشتغال در اقتصاد غيررسمي ايران ،روزنامه دنياي اقتصاد ،شماره  ۹ ،۱۱۴۱بهمن .۱۳85
 .۱6دموکراســي ،آزادي اقتصــادي و تامين اجتماعي (خالصــه مقاله چاپ شــده در فصــلنامه تامين اجتماعي شــماره پانزدهم
زمستان  ،)۱۳82روزنامه سرمايه ،شماره  ۱۴ ،۳۱۳آبان .۱۳85
 .۱7درک دموکراسي (تحليل اقتصادي نهادهاي سياسي) ،روزنامه دنياي اقتصاد ،شماره  ۱۱ ،۱07۱مهر .۱۳85
 .۱8چهار نسل دانش آموخته اقتصاد ،روزنامه دنياي اقتصاد ،شماره  22 ،۱00۳تير .۱۳85
 .۱۹چهار نسل اقتصاددانان ايران (نگاهي بر نسل هاي اقتصادي ايران) ،شماره  2۱ ،۱00۳تير .۱۳85
 .20عدالت در خدمت کاتالکسي ،روزنامه شرق ،شماره  ۱۹ ،755ارديبهشت  ،۱۳85شماره .2۴
 .2۱دولت الگوي لوياتاني از ،تداعي ايراني ريزي بودجه ،روزنامه شرق ،شماره  2 .7۴0ارديبهشت .۱۳85
 .22انقالب ،نفت و اقتصاد نفوذهاي ناهمگن (تاثير قانون اساسي بر ساختار اقتصاد سياسي ايران)،روزنامه ايران ،شماره ،278۴
 ۱6ارديبهشت  ،۱۳8۳صفحات  ۱6و .۱7
 .2۳بدون جهاني شدن ما هرگز ايراني نخواهيم ماند ،روزنامه ايران ،شماره  ۱5 ،27۱7بهمن  ،۱۳82صفحه .۱2
 .2۴پديده جهاني شدن ،روزنامه همشهري ،شماره  ۱7 ،۳2۱۹آبان .۱۳82
 .25بدون جهاني شدن ما هرگز ايراني نخواهيم ماند ،روزنامه ايران ،شماره 27 ،27۱7آبان  ،۱۳82صفحه .۱2

 .26جهاني شدن و فرصت هايي که مي سوزند(برگرفته از خبر ارسالي ايسنا در مورد سخنراني ايالم) ،روزنامه ياال نو ،شماره
 ۱۹۹،۱5آبان  ،۱۳82صفحه .۴
 .27سيد بمان که نيازمنديم ،روزنامه صداي عدالت ،شماره  ۱۱ ،۱6ارديبهشت ،۱۳80صفحه .6
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 .28نگرانم که با رفتن خاتمي راهي جز نامهرباني نماند ،روزنامه ايران،شماره  ۱۱ ،۱7۹۳ارديبهشت  ،۱۳80صفحه .6
 .2۹مديريت متکي به نفوذ سيا سي موجب حذف کارآفريني و گ سترپ رانت جويي شده ا ست (خال صه مقاله ارائه شده در
همايش عدالت اقتصـــاد ملي ،عدالت اجتماعي ،جهان متحول) تحت عنوان « آفت کارآفريني در ايران» ،روزنامه جهان
اقتصاد ،شماره  ۱۴ ،۱۹02دي  ،۱۳7۹صفحه .۳
« .۳0موانع فرهنگي توسعه» ،روزنامه خرداد ،شماره جج ۱5 ،فروردين  ،۱۳78صفحه .۹
« .۳۱موانع فرهنگي توسعه» ،روزنامه خرداد ،شماره جج ۱۴ ،فروردين  ،۱۳78صفحه .۹
« .۳2موانع فرهنگي توسعه» ،روزنامه خرداد ،شماره جج ۱7 ،اسفند  ،۱۳77صفحه .۹
« .۳۳موانع فرهنگي توسعه» ،روزنامه خرداد ،شماره جج ۱6 ،اسفند  ،۱۳77صفحه .۹
 .۳۴خرد جمعي آخرين خاکريز براي رهايي اقتصاد ما ،روزنامه نشار ،شماره  ۱0،۱۱اسفند  ،۱۳77صفحه .۱0
 .۳5توسعه سياسي يک پروژه اقتصادي است (نگرشي بر موانع فرهنگي توسعه اقتصادي) ،روزنامه امروز ،شماره جج ۱0 ،اسفند
 ،۱۳77صفحه .8
 .۳6شوراها ،تجلي تشکيل صنف در بازار سياست و اقتصاد ،روزنامه نشار ،شماره  ۴ ،۴اسفند  ،۱۳77صفحه.۱0
 .۳7گريز از ماليات و پخته خواري در اقتصاد ايران -پاياني ،روزنامه زن ،شماره  ۱06،2۱آذر  ،۱۳77صفحه.۱۴
 .۳8رانت طلبي ،هزينه هاي مبادله و اثرات آن در اقتصاد (قسمت اول) ،روزنامه اسالم ،شماره  ،2050صفحه  ۱۴ ،8تير .۱۳77
 .۳۹بررســـي موانع نهادي کارايي نظام اقتصـــادي بازار در اقتصـــاد ايران برگرفته از کتاب « بازار يا نابازارmarket or :
 ،»nomarketروزنامه اسالم 25 ،فروردين  ،۱۳77صفحه .۱0
 .۴0نه چپ ،نه راست (دموکراسي :ضرورت نهادين ايران بدون نفت) ،هفته نامه بهمن ،شماره  26 ،۱2اسفند  ،۱۳7۴صفحات
 ۱۱و .۱5
 .۴۱تحوالت تکنولوژيک  -بيم ها و اميدها (قســـمت يازدهم) ،روزنامه فالحت ايران ،شـــماره  2۳ ،۹5تير  ،۱۳7۱صـــفحات
۱و 2و ۴و . 7
 .۴2تحوالت تکنولوژيک  -بيم ها و اميدها (قسمت دهم) ،روزنامه فالحت ايران ،شماره  ۱6 ،۹۴تير  ،۱۳7۱صفحات ۱و۴و.7
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 .۴۳تحوالت تکنولوژيک  -بيم ها و اميدها (قسمت نهم) ،روزنامه فالحت ايران ،شماره ۹ ،۹۳تير  ،۱۳7۱صفحات ۱و۳و.7
 .۴۴تحوالت تکنولوژيک  -بيم ها و اميدها (قسمت هشتم) ،روزنامه فالحت ايران ،شماره  2 ،۹2تير  ،۱۳7۱صفحات ۱و5و.8
 .۴5تحوالت تکنولوژيک  -بيم ها و اميدها (قســـمت هفتم) ،روزنامه فالحت ايران ،شـــماره  26 ،۹۱خرداد  ،۱۳7۱صـــفحات
۱و 2و . 6
 .۴6تحوالت تکنولوژيک  -بيم ها و اميدها (قســمت شــشــم) ،روزنامه فالحت ايران ،شــماره  ۱۹ ،۹0خرداد  ،۱۳7۱صــفحات
۱و 5و . 7
 .۴7تحوالت تکنولوژيک  -بيم ها و اميدها (قســمت پنجم) ،روزنامه فالحت ايران ،شــماره  ۱2 ،8۹خرداد  ،۱۳7۱صــفحات
۱و ۳و . 7
 .۴8تحوالت تکنولوژيک  -بيم ها و اميدها (قســـمت چهارم) ،روزنامه فالحت ايران ،شـــماره  5 ،88خرداد  ،۱۳7۱صـــفحات
۱و ۳و . 7
 .۴۹تحوالت تکنولوژيک  -بيم ها و اميدها (ق سمت سوم) ،روزنامه فالحت ايران ،شماره 2۹ ،87ارديبه شت ،۱۳7۱صفحات
۱و ۴و . 7
 .50تحوالت تکنولوژيک  -بيم ها و اميدها (ق سمت دوم) ،روزنامه فالحت ايران ،شماره  22 ،86ارديبه شت ،۱۳7۱صفحات
۱و . 7
 .5۱تحوالت تکنولوژيک  -بيم ها و اميدها (ق سمت اول) ،روزنامه فالحت ايران ،شماره  ۱5 ،85ارديبه شت ،۱۳7۱صفحات
۱و 7و . 8
 .52خودبسائي ،روزنامه فالحت ايران ۳ ،خرداد  ،۱۳6۹صفحه  ۱و .۳

مصاحبه ها (روزنامه ها) ( :به روز شده تا پاييز )۱۳۹0
 .1مديريت جرم جايگزين مبارزه ( رويکردي اقتصادي براي کنترل جرم)  ،روزنامه دنياي اقتصاد ،شماره  27 ،2۴85آبان
 .۱۳۹0صفحه .6
 .2آشتي ملي ،کليد خرو .از تورم رکودي ( مصاحبه در باره چرخه هاي هم افزاي اجتماعي و اقتصادي رکود ،پس از
هدفمندسازي ،دو ماهنامه چشم انداز ايران ،شماره  ،6۹شهريور و مهر  .۱۳۹0صفحه .2۴
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 .3ايران دوباره با يک ساختار سياسي مردد روبه رو است ( مصاحبه در باب توسعه و توسعه يافتگي)  ،ضميمه روزنامه اعتماد.
شماره  26 ،2262شهريور  .۱۳۹0صفحه .8
 .4اقتصاد ايران در هرزروي بودجه هاي بي نظارت گرفتار شده است ( مصاحبه در مورد تبعات انحالل سازمان مديريت) ،
روزنامه آرمان ،شماره  2۳ ،۱7۱7شهريور  .۱۳۹0صفحه .5
 .5دلربايي از تهيدستان ( مصاحبه درباره وعده هاي اقتصادي دولت براي تهيدستان)  ،فصلنامه شهروند امروز ،شماره 5 .۹
شهريور  ،۱۳۹0صفحه .52
 .6اشتغال در پيچ خ(رناک(مصاحبه درباره بيکاري) ،روزنامه اعتماد ،شماره  2 ،22۴۴شهريور  ،۱۳۹0صفحه .5
 .7ليبراليسم فون هايک ،لبيراليسم فريدمن ( مصاحبه در باب نسبت فريد من با انديشه آزادي خواهي)  ،ماهنامه مهرنامه ،شماره
 ،۱۴مرداد  ،۱۳۹0صفحه .۱۹6
 .8به اجراي طرح هدفمندسازي يارانه ها اصالْ خوپ بين نيستم ،روزنامه خبري تحليلي صبح ايران(خبر)  ،شماره 26 ،۳۳7۳
مرداد  .۱۳۹0صفحه .5
 .9فقر عامل جرم زا ،روزنامه دنياي اقتصاد ،شماره  25 ،2۴۳۴مرداد  .۱۳۹0صفحه .8
.10بازي با نرخ ارز،براي جبران کسري بودجه است ،ماهنامه سياسي ،فرهنگي نسيم بيداري ،شماره  ،۱8تير  .۱۳۹0صفحه .۹8
 .11بالتکليفي ،چالش بزرگ اقتصاد ايران ،نشريه ستبران ،شماره  .68بهمن و اسفند  .۱۳8۹صفحه .2۳
 «.12جامعه بي افق» و « امتناع برنامه» در ايران ( مصاحبه درباب نگرپ سيستمي به نظريه امتناع توسعه)  ،ماهنامه مهرنامه،شماره
 .8دي  .۱۳8۹صفحه ۱۴6
.13ايجاد فضاي معنادار پيش شرر موفقيت هدفمندسازي يارانه ها ،روزنامه شرق ،شماره  ،۱۱2۱شنبه  6آذر  .۱۳8۹صفحه .8
 .14راديکاليسم در شعار؛ ليبراليسم در رفتار ( مصاحبه درباره تبعات سياست هاي راديکال اقتصادي)  ،روزنامه پول ،شماره
 ۹ ،۱678خرداد  ،۱۳8۹شماره .۱۱
 .15عقالنيت ايراني ،چشم انداز اسفنديار هدفمندسازي (مصاحبه درباره اقتضائات بازار و پيامدهاي هدفمندسازي يارانه ها)،
روزنامه شرق ،شماره  2۳ ،۹62ارديبهشت  ،۱۳8۹صفحه .8
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 .16روزگاري که اقتصاد برنامه پذيري را پس مي زند ،روزنامه آفتاب يزد ،شماره  28 ،2805آذر  ،۱۳88صفحه.۴
 .17موانع توسعهيافتگي ،روزنامه اعتماد ملي ،شماره  2۴ ،8۹2فروردين ،۱۳88صفحه .2۳
 .18عصر دولت بزرگ در ايران به پايان رسيده است ،روزنامه اعتماد ،شماره  7 ،۱8۹۹اسفند ( ،۱۳87صفحهجج)
 .19برنامه ريزي در اغما ،ضميمه هفتگي اعتماد ملي ،شماره  5 ،8۴۳بهمن  ،۱۳87صفحه .7
.20فوايد اقتصادي اصالح نظام وظيفه  -پايان مديريت سنتي ،روزنامه شرق ،شماره  ۱5 ،۱07دي  ،۱۳82صفحه .۱۹
.21فايده هاي اقتصادي اصالح نظام وظيفه  -پايان مديريت سنتي ،روزنامه شرق ،شماره  ۱۴ ،۱06دي  ،۱۳82صفحه .۱۹
.22يکسان سازي نرخ ارز (راهگشا بگوييد ،مشکل ساز ببينيد) ،روزنامه حيات نو ،شماره  8 ،۴75آبان  ،۱۳80صفحات  6و .7
.23در بستر رانت طلبي ،خالقيت و کارآفريني مقرون به صرفه نيست ،روزنامه ايران ،شماره  ۹ ،۱867مرداد  ،۱۳80صفحه .7
.24حمايت دولت از صنايع بزرگ ،مانع شکل گيري بخش خصوصي متوسط است (بخش پاياني) ،روزنامه ايران ،شماره
 ۹ ،۱867مرداد  ،۱۳80صفحه .7
.25توسعه اقتصادي در بستر تفاهم اجتماعي ،روزنامه نقش جهان ،پيش شماره دوم 26 ،اسفند  ،۱۳78صفحه .۴
.26مزيت عقب ماندگي -استفاده از سرريزهاي تکنولوژي جهاني (بخش دوم گفتگو) ،روزنامه انتخاب ،شماره  2 ،۳5خرداد
 ،۱۳78صفحه .5
 .27سرمايه گذاري در ايران مخالفت ها ،چهار دسته مي شوند(بخش اول گفتگو) ،روزنامه انتخاب ،شماره  ۳۴،۱خرداد ،۱۳78
صفحه .5
.28اقتصاد ايران و تنگاهاي همراهي تا فردا (بخش پاياني) ،روزنامه نشار ،شماره  ۱۹ ،5۳ارديبهشت  ،۱۳78صفحه .7
.29افزايش هزينه مبادله و فرصت طلبي بازار (بخش نخست) ،روزنامه نشار ،شماره  8 ،۴۴ارديبهشت  ،۱۳78صفحه .7
 .30توسعه سياسي بستر توسعه اقتصادي است ( ديدگاه کارشناسان اقتصادي کشور درباره تقدم توسعه سياسي بر توسعه
اقتصادي)  ،روزنامه صبح امروز 5،ارديبهشت  ،۱۳78صفحه .۱0
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.31شوراها با سامان دهي اداره شهرها بهره وري را باال مي برند (نظرخواهي نشار از کارشناسان اقتصادي درباره انتخابات
شوراها)  ،روزنامه نشار ،شماره  ۳ ،۳اسفند  ،۱۳77صفحه .۱0
.32منافع کارگر و کارفرما در تضاد با يکديگر نيست ،روزنامه آريا ،شماره  28 ،۹۳آبان  ،۱۳77صفحه .8
.33اصالح بودجه بندي کشور ،اولين گام در رشد اقتصادي ايران (ديدگاه سه تن از کارشناسان اقتصادي درباره ويژگي هاي
بودجه سال آينده) ،روزنامه زن ،شماره  2۳ ،8۴آبان  ،۱۳77صفحه .۱۴
.34اقتصاددانان :چرا بخش بزرگي از اقتصاد کشور ماليات نمي پردازدج ،روزنامه زن ،شماره 2 ،67آبان  ،۱۳77صفحه .۱۴
 .35فساد مهم ترين مانع توسعه اقتصادي است (برخورد با ثروتهاي بادآورده ،چرا و چگونهج)  -ارزشيابي جمشيد پژويان و
محسن رناني ،روزنامه فردا ،شماره  ۱۴ ،۱2۱تير  ،۱۳77صفحه .8
.36اقتصاد ايران :دشواري هاي نهادي ،نفت و جامعه مدني (قسمت دوم و پاياني)  ،روزنامه سالم ،شماره  ۹ ،۱۹۱۱دي ،۱۳76
صفحه .8
.37اقتصاد ايران :دشواري هاي نهادي ،نفت و جامعه مدني (قسمت اول) ،روزنامه سالم ،شماره  7 ،۱۹0۹دي  ،۱۳76صفحه .8

 ).طرح پژوهشي (به روز شده تا اسفند )۹۴
« .1تدوين سند توصيفي تحليلي مساله شناسي توسعه استان کرمانشاه» ،کارفرما :جهاد دانشگاهي کرمانشاه۱۳۹0 ،
(مجري)
 .2طرح اشتغال کرمانشاه ،کارفرما :استانداري کرمانشاه( ۱۳۹0،مشاور علمي)

« .3شـــناســـايي وبرآورد ظرفيت عوارض حاصـــل از قانون ماليات بر ارزپ افزوده در شـــهر اصـــفهان» ،کارفرما:
شهرداري اصفهان( ،۱۳8۹ ،مجري)
 .4بررسي ساختار اشتغال ،ظرفيت اشتغال زايي و ظرفيت مالياتي بخش غيررسمي در استان کهکيلويه و بوير احمد ،کارفرما:
سازمان مديريت و برنامه ريزي استان کهکيلويه و بويراحمد( ،۱۳86-۱۳87 ،مجري).
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 .5اشتغال غيررسمي و ضعف ساختاري بخش هاي صنعتي ايران در پيوستن به اقتصاد جهاني :ارائه يک رتبه بندي ،کارفرما:
موسسه عالي آموزپ و پژوهش مديريت و برنامه ريزي( ۱۳8۴-۱۳86 ،مجري).
 .6بررسي بخش غيررسمي قابل ارتقا در ايران ،کارفرما :وزارت امور اقتصادي و دارايي( ۱۳8۳-۱۳86 ،مجري).
 .7بررسي اندازه و ساختار اشتغال غير رسمي شهري در استان قم ،کارفرما :سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قم-۱۳85 ،
( ۱۳8۳مجري).
 .8بررسي ساختار اشتغال در بخش غيررسمي استان اصفهان ،کارفرما :سازمان مديريت و برنامهريزي استان اصفهان-۱۳8۳ ،
( ۱۳82مجري).
 .9ساختار اشتغال در بخش غيررسمي و نقش آن در جذب نيروي انساني متخصص ،کارفرما :مؤسسه پژوهش و برنامهريزي
آموزپ عالي( ۱۳8۱-۱۳7۹ ،مجري).
 .10نقش بازار کار در شک ست سيا ستهاي تعديل اقت صاد در ايران ،کارفرما :مؤ س سه کار و تأمين اجتماعي ،تهران-۱۳82 ،
( ۱۳78مجري).
.11تحليلي بر هزينه  -فايده مالياتهاي وصــولي در ايران :نگرشــي بر شــناخت مشــکالت و ارائه راهحل ،کارفرما :شــوراي
پژوهشهاي علمي کشور( ۱۳77 - ۱۳7۹ ،همکار اصلي).
 .12پيشــنهاد تأســيس يک بانک توســعه چند مليتي براي لبنان ،کارفرما :مؤســســه تحقيقات اقتصــادي دانشــگاه تهران-۱۳70 ،
( ،۱۳6۹همکار اصلي).
.13اقتصاد جنگ ،کارفرما :دانشگاه شهيد چمران اهواز( ،۱۳66-۱۳67 ،همکار اصلي).

د) پاياننامههاي دانشجويي:

(به روز شده تا اسفند )۱۳۹۴

راهنمايي
 .1تدوين شــاخصهاي آنتروپي اقتصــادي به عنوان بعد تازهاي از هزينههاي اجتماعي  ،پايان نامه دکتري اقتصــاد (بهروز
صادقي عمروآبادي ) ،دانشگاه اصفهان ،دانشکده علوم اداري و اقتصاد ،جاري
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 .2اثر عوامل اجتماعي بر فرار مالياتي :م(العه موردي بخش خدمات شــهر اصــفهان ،پايان نامه کارشــناســي ارشــد (حجت
محمدي) ،دانشگاه اصفهان ،دانشکده علوم اداري و اقتصاد ،اسفند ماه .۱۳۹۴
 .3ارزيابي س(ح عقالنيت محدود دانشجويان در انتخاب دانشگاه و عوامل مؤثر بر آن (م(العه موردي :دانشجويان ورودي
سال  ۱۳۹۴در دانشگاه اصفهان) ، ،پايان نامه کارشناسي ارشد (مريم فتحيان) ،دانشگاه اصفهان ،دانشکده علوم اداري و
اقتصاد ،بهمنماه .۱۳۹۴
 .4تحليل نظري و تجربي تبيين ارزپ کاالهاي فرهنگي و هنري در ايران ، ،پايان نامه دکتري اقتصـــاد (ســـيده هما موذن
جمشيدي) ،دانشگاه اصفهان ،دانشکده علوم اداري و اقتصاد ،شهريورماه .۱۳۹۴
 .5بررسي مقايسه اي روپهاي بهبود محاسبه توليد ناخالص داخلي و معرفي شاخص آنتروپي اقتصادي براي تعديل آن، ،
پايان نامه کارشناسي ارشد (مژگان چپريها ) ،دانشگاه اصفهان ،دانشکده علوم اداري و اقتصاد ،اسفندماه .۱۳۹۳
 .6پيش بيني اندازهي درآمد مالياتي م(العه موردي :استان اصفهان ،پايان نامه کارشناسي ارشد (فاطمه حسن نژاد) ،دانشگاه
اصفهان ،دانشکده علوم اداري و اقتصاد ،آذرماه .۱۳۹2
 .7راب(ه بهره هوشي و درآمد سرانه م(العه موردي :استان هاي ايران ،پايان نامه کارشناسي ارشد (آرپينه کريکروسکوم )،
دانشگاه اصفهان ،دانشکده علوم اداري و اقتصاد ،مهرماه .۱۳۹۱
 .8تحليل راب(ه ســرمايه اجتماعي و آنتروپي اقتصــادي ،پايان نامه کارشــناســي ارشــد (اکرم قضــاوي ) ،دانشــگاه اصــفهان،
دانشکده علوم اداري و اقتصاد ،مهرماه .۱۳۹۱
 .9تحليل راب(ه جهاني شدن و آنتروپي اقت صادي ،پايان نامه کار شنا سي ار شد ( سيما ان صاري فرد) ،دان شگاه ا صفهان،
دانشکده علوم اداري و اقتصاد ،خردادماه .۱۳۹۱
.10تخصيص بهينه دريافتي هاي نفتي دولت در شرايط نااطمينان (م(العه موردي :ايران) ،پايان نامه دکتري اقتصاد (روح اله
شهنازي) ،دانشگاه اصفهان ،دانشکده علوم اداري و اقتصاد ،اسفندماه .۱۳۹0
 .11تحليل تخ صيص منابع در بازار سيا سي با ا ستفاده از ساز و کار بازار اقت صادي  ، ،پايان نامه دکتري اقت صاد (امير جباري
کهنه شهري) ،دانشگاه اصفهان ،دانشکده علوم اداري و اقتصاد ،مهرماه .۱۳۹0
 .12تأثير سرمايه اجتماعي بر تو سعه مالي در ايران ،پايان نامه کار شنا سي ار شد ( سيد محمد ميثم مير فندر سکي) ،دان شگاه
اصفهان ،دانشکده علوم اداري و اقتصاد ،آبان .۱۳8۹
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 .13جهاني شدن اقتصاد و اثرات آن بر اندازه دولت و اشتغال نيروي کار در کشورهاي آسيايي منتخب  ،پايان نامه دکتري
اقتصاد (حسن صادقي ) ،دانشگاه اصفهان ،دانشکده علوم اداري و اقتصاد ،مهرماه .۱۳8۹
 .14برآورد و تحليل ساختار اشتغال بخش غيررسمي در استان کهگيلويه و بويراحمد ،پاياننامه کارشناسي ارشد (لعيا واعظ
شهرستاني) ،دانشگاه اصفهان ،دانشکده علوم اداري و اقتصاد ،مهر .۱۳88
 .15برر سي ساختار بازار کار بخش غيرر سمي شهري در ايران ،پاياننامه کار شنا سي ار شد اقت صاد ( سعيد نايب) ،دان شگاه
اصفهان ،دانشکده علوم اداري و اقتصاد ،بهمن .۱۳78
 .16اثر سرمايه اجتماعي بر ر شد اقت صادي در ا ستانهاي ايران ،پايان نامه کار شنا سي ار شد اقت صاد (ح سن دليري چوالبي)،
دانشگاه اصفهان ،دانشکده علوم اداري و اقتصاد ،بهمن .۱۳87
.17ارائه الگويي براي تخصــيص بهينه ذخاير گاز طبيعي ايران ،پاياننامه دکتري اقتصــاد (مصــ(في دين محمدي) ،دانشــگاه
اصفهان ،دانشکده علوم اداري و اقتصاد ،آبان .۱۳87
.18پول الکترونيک :رفع موانع فراگير در ايران و مديريت پرداخت ها ي فرامرزي ،پايان نامه کارشناسي ارشد اقتصاد (بهنام
ابراهيمي) ،دانشگاه اصفهان ،دانشکده علوم اداري و اقتصاد ،مهر .۱۳87
 .19ا شتغال غيرر سمي و رقابت پذيري فعاليت هاي صنعتي ايران در فرايند جهاني شدن ،پاياننامه دکتري اقت صاد ( شيرين
اربابيان) ،دانشگاه اصفهان ،دانشکده علوم اداري و اقتصاد ،مهر .۱۳87
.20حقوق مالکيت و رشــد اقتصــادي :تدوين يک الگوي رشــد درون زا ،پاياننامه دکتري اقتصــاد (علي حســين صــمدي)،
دانشگاه اصفهان ،دانشکده علوم اداري و اقتصاد ،مهر .۱۳87
.21بررسي تحوالت سرمايه اجتماعي و پيامد هاي اقتصادي ْآن در ايران ،پاياننامه دکتري اقتصاد (رزيتا مؤيدفر) ،دانشگاه
اصفهان ،دانشکده علوم اداري و اقتصاد ،اسفند .۱۳85
.22رشد بهينه اقتصادي پايا وهزينه هاي عمومي در ايران  :يک تحليل پويا ،پايان نامه کارشناسي ارشد (رضا اسماعيلزاده)،
دانشگاه اصفهان ،دانشکده علوم اداري و اقتصاد ،شهريور .۱۳85
 .23تحليل اندازه و ساختار ا شتغال غير ر سمي شهري در ا ستان قم،پايان نامه کار شنا سي ار شد(عارف ر ضواني) ،دان شگاه
اصفهان ،دانشکده علوم اداري و اقتصاد ،مهر .۱۳8۴
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.24تاثير تمرکز زدايي مالي بر اندازه دولت در ايران ،پاياننامه دکتري اقت صاد (ح سن فرازمند) ،دان شگاه ا صفهان ،دان شکده
علوم اداري و اقتصاد ،بهمن .۱۳8۴
 .25بررسي روند تحوالت هزينه مبادله و پيامد هاي آن در اقتصاد ايران ،پايان نامه کارشناسي ارشد (هومن علوي) ،دانشگاه
اصفهان ،دانشکده علوم اداري و اقتصاد ،شهريور .۱۳8۴
.26تحليل ناکارايي xبنگاه هاي عمومي م(العه موردي  :بانک هاي رفاه ا ستان ا صفهان ،پايان نامه کار شنا سي ار شد(مريم
فراهاني) ،دانشگاه اصفهان ،دانشکده علوم اداري و اقتصاد ،شهريور .۱۳8۴
.27تحليل اقتصــادي رانتجويي در نظام بودجهريزي ايران ،پاياننامه دکتري اقتصــاد(محمد خضــري) ،دانشــگاه اصــفهان،
دانشکده علوم اداري و اقتصاد ،تابستان .۱۳8۳
.28تحليل ف ضايي عر ضه و تقا ضاي نيروي کار در ايران ،پاياننامه کار شنا سي ار شد( سعيد شهيادي) ،دان شگاه ا صفهان،
دانشکده علوم اداري و اقتصاد.۱۳8۳ ،
 .29برر سي نقش کاالهاي عمومي در ک شش قيمتي عر ضه کل ک شاورزي ايران ،پاياننامه کار شنا سي ار شد اقت صاد (علي
اکبر داداپپور) ،دانشگاه اصفهان ،دانشکده علوم اداري و اقتصاد ،بهمن .۱۳80
 .30بررسي اندازه و عوامل مؤثر بر اشتغال در بخش غيررسمي ايران ،پاياننامه کارشناسي ارشد اقتصاد (ساغر باباحيدري)،
دان شگاه ا صفهان ،دان شکده علوم اداري و اقت صاد ،آذر ( ۱۳80پاياننامه برتر دان شجويي در اقت صاد سال  ۱۳80در کل
کشور).
.31بررسي ظرفيتها و شناسايي اولويتهاي سرمايهگذاري صنعت در استان مازندران ،پاياننامه کارشناسي ارشد اقتصاد
(علي اژدري) ،دانشگاه اصفهان ،دانشکده علوم اداري و اقتصاد ،شهريور .۱۳80
.32م(العه بازار کار من(قهاي :کارگاههاي بزرگ صنعتي من(قه پنج :پاياننامه کار شنا سي ار شد اقت صاد (فريدون ا سعدي)،
دانشگاه آزاد اسالمي واحد اصفهان ،شهريور ۱۳80
.33برر سي سهم هزينههاي مبادله و تأثير آن بر مقياال بنگاه ،در صنايع ا ستان ا صفهان ،پاياننامه کار شنا سي ار شد (اکبر
بديعي) دانشگاه اصفهان ،دانشکده علوم اداري و اقتصاد ،تابستان .۱۳7۹
.34تجزيه و تحليل و آزمون آثار پول در اقت صاد ايران ،پاياننامه کار شنا سي ار شد اقت صاد (علي پناهي) ،دان شگاه ا صفهان،
دانشکده علوم اداري و اقتصاد ،شهريور .۱۳7۹
25

 مشاور (به روز شده تا اسفند )۹۴.35

جهاني شـــدن اقتصـــاد و اثرات آن بر اندازه دولت و اشـــتغال نيروي کار در کشـــورهاي آســـيايي ،پايان نامه

دکتري(حسن صادقي) ،دانشگاه اصفهان ،دانشکده علوم اداري و اقتصاد ،مهر .۱۳8۹
.36

اندازه گيري س(ح سرمايه اجتماعي با تاکيد بر عنصر اعتماد اجتماعي ،پايان نامه کارشناسي ارشد اقتصاد (محمد

ميثم کريمي) ،دانشگاه اصفهان ،دانشکده علوم اداري و اقتصاد ،مهر .۱۳86
.37

امکان سنجي تشکيل دولت هاي محلي در ايران و اثرات آن بر رشد اقتصادي،پايان نامه دکتري اقتصاد (مژگان

معلمي) ،دانشگاه اصفهان ،دانشکده علوم اداري و اقتصاد ،مرداد .۱۳86
.38

بررســي راب(ه متقابل اجراي شــاخص آزادي اقتصــادي براي کشــور هاي  OECDو شــبيه ســازي مدلي براي

ايران،پايان نامه کارشناسي ارشد(مريم طباطبايي) ،دانشگاه اصفهان ،دانشکده علوم اداري و اقتصاد ،اسفند .۱۳85
.39

ارزيابي عملکرد و پيامدهاي کالن اقتصادي خصوصي سازي در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و

فرهنگي جمهوري اسالمي ايران،پايان نامه کارشناسي ارشد( غالمحسين زرين قلم)،دانشگاه اصفهان ،فروردين .۱۳8۴
.40

بررســي ريشــههاي ايجاد نرخ بهره با تأکيد بر نظريه بهره ســاموئلســون در چارچوب الگوي نســلهاي تداخلي،

پاياننامه دکتري اقتصاد (رسول بخشي) ،دانشگاه اصفهان ،دانشکده علوم اداري و اقتصاد ،بهمن .۱۳8۳
.41

تبيين و ساختارشناسي نظام اقتصادي ايران ،پاياننامه دکتري اقتصاد (عبدالعلي منصف) ،دانشگاه عالمهطباطبايي،

دانشکده اقتصاد ،پاييز .۱۳82
.42

بررسي مسأله فقر و اندازهگيري خط فقر در ايران ،پاياننامه کارشناسي ارشد اقتصاد (احمدرضا نادري) ،دانشگاه

اصفهان ،دانشکده علوم اداري و اقتصاد.۱۳7۹ ،
.43

علل تو سعه نيافتگي اقت صاد ايران در دوره قاجاريه ،پاياننامه دکتري تاريخ (مرت ضي دهقاننژاد) ،دان شگاه تربيت

مدرال ،تهران ،زمستان .۱۳7۹
.44

تأثير برنامه دوم توسعه بر پيشرفت صنعت در من(قه استان يزد ،پاياننامه کارشناسي ارشد اقتصاد (يحيي جويا)،

دانشگاه اصفهان ،دانشکده علوم اداري و اقتصاد ،بهار .۱۳78
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هـ )جوايز و تقدير نامه ها (به روز شده تا اسفند )۹۴
 .۱دريافت کليد فيروزه شهروند نيشابور از شوراي شهر نيشابور۱۳۹۳ -
 .2پژوهشگر برگزيده گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان در سال .۱۳8۹
 .2انتخاب کتاب بازارا يا نابازار به عنوان کتاب سال دانشجويي ۱۳76
 .۳انتخاب کتاب اقتصاد کار ونيروي انساني ،به عنوان کتاب سال دانشجويي ۱۳7۴

و) ساير فعاليتهاي پژوهشي (به روز شده تا اسفند )۹۴
 .۱نگارپ مقدمهاي بر ترجمه کتاب «سرمايه در قرن بيست و يکم» ،انتشارات نقد فرهنگ.۱۳۹۳ ،
 .2نگارپ مقدمهاي بر ترجمه کتاب توهمي خ(رناک؛ چرا غرب دربارهي ايران هستهاي اشتباه ميکند ،تهران ،انتشارات
طرح نو.۱۳۹2 ،

 .۳نگارپ مقدمهاي بر ترجمه کتاب «سرمايه معنوي ،ثروتي براي بهتر زيستن» ،مولفان دانا زوهر و يان مارشال ،مترجمان
مرضيه فاطمي ،زهرا فاطمي ،انتشارات ماهواره ،تهران .۱۳۹5،
 .۴ويرايش علمي و نگارپ مقدمه بر کتاب « تجربه سرمايه داري دولتي در ايران» ،علي فتاحي ،مؤسسه انتشاراتي مرز فکر،
.۱۳85
 .5ويرايش علمي و نگارپ مقدمه بر کتاب «رهيافتي نو در تبيين چرايي انقالب اسالمي» ،الياال شيخي ،نشر داديار.۱۳82 ،
 .6ويرايش علمي و نگارپ مقدمه بر کتاب «آدام اسميت» ،ترجمه شيزاد پيک حرفه ،پژوهشگاه علوم انساني و م(العات
فرهنگي۱۳۹۱ ،

ز) تدريس (به روز شده تا اسفند )۹۴
 .۱دوره کارشناسي
 -دانشگاه تهران (:)۱۳72

اقتصاد کالن
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 -دانشگاه اصفهان (:)۱۳75-۱۳۹5

اقتصــاد کالن ،اقتصــاد کار و نيروي انســاني ،اقتصــاد توســعه ،تاريخ عقايد اقتصــادي،

نظامهاي اقتصادي ،ماليه عمومي ،بخش عمومي ،کليات علم اقتصاد ،آشنايي با علم اقتصاد ،روپ تحقيق،

 .2دوره کارشناسي ارشد
 -دانشگاه اصفهان (:)۱۳76-۱۳۹5

اقتصاد کالن ،روپ شناسي علم اقتصاد ،روپ تحقيق در اقتصاد ،اقتصاد بخش عمومي،

سير انديشه اقتصادي ،فلسفه اقتصاد ،نظريه هاي توسعه اقتصادي،
 .۳دوره دکتري
 -دان شگاه ا صفهان (:)۱۳76-۱۳۹۴

اقت صاد کالن ،اقت صاد بخش عمومي (نظريه انتخاب عمومي) ،روپ شنا سي علم اقت صاد،

نظامهاي اقتصادي ،تاريخ عقايد اقتصادي ،موضوعات پيشرفته در بخش عمومي ،جامعه شناسي اقتصادي،

ز) سخنراني ها (به روز شده تا پاييز )۱۳88
.۱

نقد اليحه هدفمند سازي يارانه ها ،سخنراني در ن ش ست «برر سي طرح تحول اقت صادي دولت و هدفمند سازي يارانه ها»،
(مناظره با دکتر جم شيد پژويان ،رئيس شوراي رقابت ک شور) ،دان شکده علوم اداري و اقت صاد دان شگاه ا صفهان 2۳ ،آذر
.۱۳88

.2

دســت نگه داريد! (تحليل تمايل به مهاجرت دانشــجويان در دوره پس از انتخابات خرداد  88و هزينه هاي آن) ،ســخنراني
در جمع دانشجويان دانشکده علوم اداري و اقتصاد ،دانشگاه اصفهان 2۳ ،آبان .۱۳88

.۳

اقتضائات اصالح طلبي در ايران ،سخنراني در جمع پويشگران اجتماعي و سياسي مازندران 2۱ ،آذر .۱۳87

.۴

به ســوي اقتصــاد برنامه پذير ،ســخنراني در همايش حاکميت قانون و توســعه (يادبود پنجمين ســالمرگ اســتاد فقيد دکتر
حسين عظيمي) ،دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايي ۱7 ،ارديبهشت .۱۳87

.5

سرمايه اجتماعي رمز توسعه ،سخنراني به دعوت واحد دانشجويي حزب مشارکت ايران اسالمي (واحد اصفهان) 22 ،آذر
.۱۳86

.6

بررســي روند و ســاختار بخش غيررســمي در ايران ،ســخنراني در کارگاه آموزشــي اقتصــاد زيرزميني ،مرکز تحقيقات
اقتصادي دانشگاه تربيت مدرال 26 ،آبان .۱۳86
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.7

ابزارها و شرايط گفت و گوي ميان تمدنها ،سخنراني در جمع کارگزاران دولت هاي هفتم و ه شتم ،مرکز گفت و گوي
تمدن ها ۱0 ،اسفند .۱۳85

.8

درک دموکراسي ،سخنراني در جمع کارشناسان سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور ۱2 ،شهريور .۱۳85

.۹

نقش سرمايه اجتماعي در جهاني شدن ،سخنراني در بخش اقتصاد دانشگاه شهيد باهنرکرمان ۳ ،ارديبهشت .۱۳85

 .۱0نقش سرمايه اجتماعي در توسعه ،سخنراني در جمع کارشناسان و مديران استان ،موسسه تدبيراصفهان ۱6 ،اسفند .۱۳8۴
 .۱۱کارکرد اتاق فکر،درفرآيند برنامه ريزي تو سعه ،سخنراني در کارگاه آموز شي راهکارهاي راهاندازي «مرکز هم اندي شي
توسعه» در استان کهگيلويه و بوير احمد ،استانداري کهگيلويه ۱7 ،بهمن .۱۳8۴
 .۱2پرتاب به آينده :ويژگي ها و اقتضــائات حضــوردر قرن بيســت ويکم ، ،ســخنراني در جمع پويشــگران جوانان اصــفهان ،به
دعوت رييس اداره کل آموزپ وپرورپ استان اصفهان 6 ،دي .۱۳8۳
 .۱۳حقوق شهروندي و سيا ست هاي اقت صادي ،ن ش ست اقت ضائات شکل گيري حقوق شهروندي در نظام اجتماعي ايران،
وزارت کشور ۱۱ ،آذر .۱۳8۳
 .۱۴اقتصاد ومنابع طبيعي ،سخنراني در هفته پژوهش ،دانشگاه اصفهان 22 ،مهر .۱۳8۳
 .۱5آموزپ وپرورپ:محي(ي براي باز سازي ن شار و سرمايه اجتماعي ،سخنراني به دعوت شوراي آموزپ وپرورپ ا ستان
اصفهان ،استانداري اصفهان ۱8 ،شهريور .۱۳8۳
 .۱6بحرانهاي اجتماعي اصــفهان وهم انديشــي براي آن ،ســخنراني به دعوت گروه اجتماعي اســتانداري ،اســتانداري 5 ،مرداد
.۱۳8۳
 .۱7جهاني شدن وپيامدهاي آن براي اقتصاد ايران ،سخنراني در نشست مديران استان کرمان ،استانداري کرمان ۳۱ ،ارديبهشت
.۱۳8۳
 .۱8راب(ه حقوق شهروندي و اقتصاد ،سخنراني در کارگاه آموزشي حقوق شهروندي ،وزارت کشور.۱۳8۳ ،
 .۱۹کارعلمي به مثابه کارسياسي ،سخنراني در همايش کانونهاي علمي دانشجويي کشور ،دانشگاه اصفهان 2۱ ،بهمن .۱۳82
 .20گذار از رشد به پرتاب در دانش وتکنولوژي ،سخنراني در اختتاميه هفته پژوهش ،اداره کل ارشاد بوشهر 27 ،آذر .۱۳82
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 .2۱پاســخ به ســواالت در خصــوق صــندوق هاي قرض الحســنه ،ســخنراني به دعوت کانون حســنات(نشــروترويج فرهنگ
اسالمي) ،مکان ۱2 ،شهريور .۱۳82
 .22دموکراســي وتامين اجتماعي دوروي ســکه اند ،ســخنراني در ســي وپنجمين جلســه از ســخنرانيهاي ماهان موســســه عالي
پژوهش تامين اجتماعي ،موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي ۱۳ ،خرداد .۱۳82
 .2۳سقور سرمايه اجتماعي وعقالنيت درايران ،سخنراني در  ،دانشکده اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي 27 ،ارديبهشت .۱۳82
 .2۴جهاني شدن از منظر اقتصاد ،سخنراني در کارگاه آموزشي حزب مشارکت ايران اسالمي با عنوان «جهاني شدن :اقتصاد،
سياست ،فرهنگ» ،زمستان .۱۳8۱
 .25موانع نهادي ا شتغال در ايران( سرمايه اجتماعي ب ستر ا شتغال) ،سخنراني به دعوت شوراي برنامه ريزي ا ستان ،ا ستانداري
اصفهان ۳ ،اسفند .۱۳8۱
 .26عوامل شــکســت ســياســت هاي اشــتغال در ايران ،ســخنراني در جمع نمايندگان مجلس شــوراي اســالمي (جلســه غيرعلني
غيررسمي) ،مجلس شوراي اسالمي ـ جلسه غيرعلني غيررسمي 26 ،خرداد .۱۳8۱
 .27مباني اجتماعي مشــکالت اقتصــاد ايران (معضــالت اقتصــادي امروزايران وراههاي برون رفت ازآن) ،ســخنراني در جمع
مديران و کارشناسان ادارات کل استان کرمان ،استانداري کرمان ۱۳ ،شهريور .۱۳8۱
 .28رانتيريســم ،نابرابري ودولت رانتي :ابعاد ،اهداف وآثارآن ،ســخنراني در جمع محدود کارشــناســان پژوهشــکده م(العات
راهبردي ،پژوهشکده م(العات راهبردي 28 ،بهمن .۱۳8۱
 .2۹تقسـيم کارملي براي تدوين و تصـويب برنامه هاي توسـعه ،سـخنراني در همايش چالشـها وچشـم اندازهاي اقتصـاد ايران،
مکانج 7 ،بهمن .۱۳8۱
 .۳0سرمايه اجتماعي و مشکالت اقتصاد ايران ،سخنراني در نشست استادان اقتصاد با رئيس جمهور ،کاخ سعدآباد ۱۹ ،آذر
.۱۳8۱
 .۳۱الزامات برنامه چهارم ،سخنراني در دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائي 26 ،آذر .۱۳8۱
 .۳2دولت  -عقل معني داري وتوسعه اقتصادي درقانون اساسي ،سخنراني در همايش بزرگداشت شهيد بهشتي ،نگارستان امام
خميني اصفهان 6 ،دي .۱۳80
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 .۳۳رويکردهاي سيا ست گذاري و مديريت در اقت صاد ايران ،سخنراني در جمع اع ضاي کانون فارغ التح صيالن اقت صاد26 ،
شهريور .۱۳80
 .۳۴هدايت نهادي من(قه اي به جاي برنامه ريزي ملي ،سـخنراني در جمع کارشـناسـان دولتي اسـتان سـيسـتان و بلوچسـتان /به
دعوت استانداري ،استانداري سيستان و بلوچستان ۳0 ،ارديبهشت .۱۳80
 .۳5کارآفريني وتکنولوژي هاي پيشــرفته ،ســخنراني در همايش کارآفريني وفناوري هاي پيشــرفته ،موســســه توســعه دانش
وپژوهش ايران دانشگاه تهران 26 ،فروردين .۱۳80
 .۳6نقش چک به عنوان يک نهاد اقتصــادي ،ســخنراني در کارگاه تخصــصــي طرح قانوني چک ،مرکز پژوهشــهاي مجلس
شوراي اسالمي 8 ،اسفند .۱۳7۹
 .۳7نقش ســـازمانهاي مردمنهاد ( NGOها) به عنوان نهادهاي مدني ،ســـخنراني در نشـــســـت تخصـــصـــي  NGOها ،مرکز
پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي ۱ ،اسفند .۱۳7۹
 .۳8طرحهاي تو سعه ملي،تنگناها وراهکارها ،سخنراني در مرکزپژوه شهاي مجلس شوراي ا سالمي ،مرکزپژوه شهاي مجلس
شوراي اسالمي ۳ ،بهمن .۱۳7۹
 .۳۹فرآيند سازي به جاي برنامه ريزي :فرا سوي مزيت ن سبي ،سخنراني در جمع کار شنا سان سازمان مديريت و برنامهريزي
کشور ۱6 ،آبان .۱۳7۹
 .۴0موضوع بنيانهاي علمي و کاربردي گفتگوي تمدن ها ،سخنراني در ،موسسه پژوهش وبرنامه ريزي آموزپ عالي ۳ ،بهمن
.۱۳78
 .۴۱تحوالت تکنولوژي والزامات طراحي استراتژي صنعتي ،سخنراني در جمع کارشنا سان دفتر همکاري هاي فناوري رياست
جمهوري ،دفتر فن آوري رياست جمهوري ۱ ،مهر .۱۳78
 .۴2بررسي اوضاع اقتصادي کشور ،سخنراني در جلسه انجمن اسالمي اساتيد دانشگاه اصفهان ،دانشگاه اصفهان ۱۹ ،تير .۱۳78
 .۴۳ساختارونقش صنايع کوچک در اقتصاد ايران ،سخنراني در جمع مديران و کارشناسان بانک صنعت ومعدن ،دفتر مرکزي
بانک صنعت ومعدن تهران ۱2 ،تير .۱۳78
 .۴۴پرتاب به آينده ،سخنراني در انجمن علمي دانشجويان اقتصاد دانشگاه شيراز ،دانشگاه شيراز 5 ،خرداد .۱۳78
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 .۴5ويژگي هاي کارعلمي واهميت آن ،سخنراني در جلسه کانون علمي دانشجويان ،مکانج 2۳ ،فروردين .۱۳78
 .۴6ايران-تکنولوژي وتو سعه اقت صادي ،سخنراني در جمع مديران و کار شنا سان مرکز تحقيقات مهند سي جهاد سازندگي،
مرکز تحقيقات مهندسي جهاد سازندگي اصفهان ۱۹ ،فروردين ( .۱۳77فکر کنم  ۱۳78درسته)
 .۴7کا ستي هاي علم اقت صاد درايران ،سخنراني در همايش پنجاه سال برنامه ريزي در ايران ،سالن همايش هاي صدا و سيما،
 ۱۹اسفند .۱۳77
 .۴8نقش شوراهاي شهر و رو ستا در ارتقاي مديريت شهري ،سخنراني به دعوت فعالين اجتماعي شهر رهنان (واحد فرهنگي
شهرداري رهنان) ،مسجداسالمي شهر رهنان ۴ ،اسفند .۱۳77
 .۴۹رنت طلبي و هزينه هاي مبادله دراقتصاد ايران ،سخنراني به دعوت کانون فارغ التحصيالن اقتصاد ،دانشکده اقتصاد دانشگاه
تهران ۳۱ ،فروردين .۱۳77
 .50ماهيت آينده :فروپاشــي نظم مرســوم و الزامات آن ،ســخنراني آمفي تئاتر دانشــکده اقتصــاد دانشــگاه عالمه طباطبائي28 ،
ارديبهشت .۱۳77
 .5۱موانع فرهنگي توســعه ،ســخنراني به دعوت معاونت دانشــجوئي دانشــگاه اصــفهان ،تاالر شــريعتي دانشــگاه علوم پزشــکي
اصفهان ۱8 ،آبان .۱۳77
 .52مباني برنامه ريزي و تفکر تو سعه :گذ شته و حال وآينده ،سخنراني در سمينار ضرورت تحول ،دان شکده اقت صاد دان شگاه
تهران ۱8 ،آبان .۱۳77
 .5۳اقتصاد ايران در گذار جهاني ،سخنراني در کنفرانس اقتصادي در هفته دولت در جمع مديران استان اصفهان ،شرکت برق
من(قه اي اصفهان ۳ ،شهريور .۱۳77

ح) مسئوليتهاي اجرايي( :به روز شده تا اسفند )۹۴
 .1مدير اتاق فکر استان اصفهان از تير  ۱۳۹۳تا اسفند ۱۳۹۴

 .2عضويت در هيئت امناي موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي از ( ۱۳8۴ادامه دارد)
 .3عضو کميته ارزشيابي دانشگاه اصفهان ،از  ۴بهمن ( ۱۳8۴ادامه دارد)
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 .4دبير علمي مرکز هم انديشي توسعه استان اصفهان.)۱۳8۳( ،
 .5عضو کميته علمي تدوين سند توسعه استان اصفهان.)۱۳82( ،
 .6قائم مقام مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي (خرداد  ۱۳8۱تا تير .)۱۳82
 .7عضو شوراي پژوهشي مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي (از خرداد  ۱۳8۱به مدت چهار سال).
 .8عضو شوراي فناوري اطالعات مجلس شوراي اسالمي( ،ارديبهشت  ۱۳80تا تيرماه .)۱۳82

 .9سردبير مجله مجلس و پژوهش (مهرماه  ۱۳7۹تا اسفند .)۱۳8۱
 .10ع ضو کمي سيون م شترک ا صالح نظام بودجهريزي ک شور(کميته م شترک مجلس شوراي ا سالمي و سازمان مديريت و
برنامهريزي جهت اصالح نظام بودجهريزي ،از ارديـبهشت  ۱۳80تا تيرماه .)۱۳82
.11

مدير ملي پروژه  UNDPبا عنوان« ،توانمند سازي نيروي ان ساني مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي ا سالمي»،

(دي  ۱۳7۹تا اسفند .)۱۳8۱
.12

معاون پژوهشي مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي( ،مهر  ۱۳7۹تا خرداد .)۱۳8۱

.13

سردبير مجله دانشکده علوم اداري و اقتصاد ،دانشگاه اصفهان( ،خرداد  ۱۳7۹تا اسفند .)۱۳80

.14

رياست کتابخانه آزادگان ،دانشگاه اصفهان( ،اسفند  ۱۳76تا خرداد .)۱۳78
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