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سوابق تحصيلي
 )1كارضٌاسي آهار ،داًطگاُ صٌعتي اصفْاى 1381 ،ـ .1386
 )2كارضٌاسي ارضذ التصاد ًظري ،داًطگاُ هفيذ 1391 ،ـ .1392
 )3داًطجَي دكتري التصاد بيي الولل ٍ التصاد اسالهي ،داًطگاُ هفيذ 1394 ،تاكٌَى.

سوابق اجرايي
 )1هسؤٍل پایگاُ بسيج داًطجَیي الغذیر ،داًطگاُ صٌعتي اصفْاى.1381 ،
 )2هسؤٍل ٍاحذ سياسي ٍ تحليل ٍ بررسي حَزُ بسيج داًطجَیي ضْيذ آٍیٌي ،داًطگاُ صٌعتي اصفْاى.1382 ،
 )3هسؤٍل تين تحميك ٍ تفحص هجلس ضَراي اسالهي از داًطگاُّا ،داًطگاُ فَالدضْر.1385 ،
 )4هسؤٍل ّيأت داًطجَیي هحبيي االئوِ ،داًطگاُ صٌعتي اصفْاى 1384 ،ـ .1385
 )5هطاٍر فرٌّگي ریاست داًطگاُ یسد.1386 ،
 )6هسؤٍل كويتِ هطالعات جْادي ،هعاًٍت فرٌّگي ـ اجتواعي سازهاى هلي جَاًاى كطَر.1386 ،
 )7عضَ ّيأت هَسس بٌياد طالیِ داراى جْاد.1386 ،
 )8هعاٍى اداري ـ هالي هؤسسِ هطالعات ٍ تحميمات اسالهي فتَح اًذیطِ 1388 ،ـ .1392
 )9دبير اجرایي ّوایص توذى زایي ضيعِ در عصر صفَي ـ داًطگاُ صٌعتي اصفْاى.1391 ،
 )11هسؤٍل كاًَى علوي ـ فرٌّگي ضْيذ احوذي رٍضي.1393 ،

سوابق آموزشي
 )1تذریس ریاضيات كٌكَر ٍیژُ داًص آهَزاى طرح آیِّاي توذى بسيج داًص آهَزي.1389 ،
 )2تذریس كارگاُ التصادسٌجي ٍ آهَزش ًرم افسار ٍ Eveiwsیژُ داًطجَیاى دٍرُ كارضٌاسي ارضذ التصاد ،داًطگاُ هفيذ.1393 ،
 )3تذریس كارگاُ تكٌيك ّاي تصوين گيري چٌذهعيارُ ٍیژُ كارضٌاساى ادارُ رصذ دفتر تبليغات اسالهي.1394 ،
 )4تذریس ریاضيات همذهاتي دٍرُ كارضٌاسي التصاد ،داًطگاُ هفيذ 1392 ،ـ .1393
 )5تذریس ریاضيات همذهاتي ٍ پيص داًطگاّي دٍرُ كارضٌاسي التصاد ،داًطگاُ هفيذ 1393 ،ـ .1394
 )6تذریس ریاضيات ( )1دٍرُ كارضٌاسي التصاد ،داًطگاُ هفيذ 1394 ،ـ .1395
 )7تذریس آهار ( )1دٍرُ كارضٌاسي التصاد ،داًطگاُ هفيذ 1393 ،ـ .1395
 )8تذریس آهار ( )2دٍرُ كارضٌاسي التصاد ،داًطگاُ هفيذ 1394 ،ـ .1395
 )9تذریس ریاضيات ٍ كاربرد آى در هذیریت ( )2دٍرُ كارضٌاسي هذیریت ٍ حسابذاري ،داًطگاُ طلَع هْر 1394 ،ـ .1395
 )11تذریس سازهاًْاي پَلي ٍ هالي بيي الوللي ،دٍرُ كارضٌاسي هذیریت ٍ حسابذاري ،داًطگاُ طلَع هْر 1394 ،ـ .1395

 )11تذریس كارگاُ تخصصي ٍ causal inferenceیژُ داًطجَیاى تحصيالت تكويلي التصاد ،داًطگاُ هفيذ.1395 ،
 )12تذریس آهار براي التصاد ( )1دٍرُ كارضٌاسي التصاد ،داًطگاُ لن 1396 ،ـ .1397
 )13تذریس درس التصاد كالى ( )1دٍرُ كارضٌاسي التصاد ،داًطگاُ لن 1396 ،ـ .1397
 )14تذریس درس التصادسٌجي ( )1دٍرُ كارضٌاسي التصاد ،داًطگاُ لن 1397 ،ـ .1398

مقاالت و كتب
 )1همالِ ًمذي بر هَضَع استمالل باًك هركسي ،در دست چاپ.
 )2همالِ (پایاى ًاهِ كارضٌاسي ارضذ) بررسي اثرات رضذ جوعيت بر رضذ التصادي بلٌذهذت كطَرّاي جْاى با تاكيذ بر ٍضعيت حكوراًي
خَب ( 2113ـ  ،)2113در دست چاپ.
 )3همالِ عذالت در اًذیطِ فایذُ گرایاى ،در دست چاپ.
 )4همالِ رٍیكرد عاهل هحَر در التصاد اسالهي در همابل رٍیكرد تعادل هحَر ،با تاكيذ بر باًكذاري اسالهي ،در دست چاپ.
 )5همالِ بررسي عَاهل هَثر بر لاچاق كاال از هبادي رسوي در ایراى ،در دست چاپ.
 )6همالِ بررسي اثر رضذ جوعيت بر رضذ التصادي ایراى ،در دست چاپ.
 )7همالِ پيص بيٌي ًرخ ارز با استفادُ از هعاهالت ارزي با رٍیكرد سریْاي زهاًي ،در دست چاپ.
 )8كتاب بررسي ًظام ّاي تعييي ًرخ ارز ٍ خاستگاُ تاریخي آًْا ،در دست چاپ.
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همايش ها و كنفرانس ها
ّوایص ًمذ ٍ بررسي برًاهِ ضطن تَسعِ ،هركس تحميمات اسالهي هجلس ضَراي اسالهي ،بْوي .1394

حوزه هاي كاري
 )1هسائل التصاد ایراى (ارز ،تجارت ،لاچاق ،اهٌيت التصادي ،التصاد هماٍهتي ،ضفافيت التصادي)
 )2تجارت بيي الولل
 )3التصاد كالى
 )4التصاد سٌجي
 )5هذلسازي تعادل عوَهي لابل هحاسبِ ()CGE
 )6هذلسازي تعادل عوَهي پَیاي تصادفي ()DSGE
 )7هذل سازي عاهل هحَر ()agent based modeling

سوابق پژوهشي و علمي
 )1عضَ تين پژٍّطي هطالعات هٌطمِاي ،هعاًٍت فرٌّگي ـ اجتواعي سازهاى هلي جَاًاى كطَر.1386 ،
 )2عضَ تين پژٍّطي التصاد آزهایطگاّي ،هعاًٍت پژٍّطي داًطگاُ هفيذ.1391 ،

 )3عضَ تين پژٍّطي هذیریت جْادي ،بٌياد طالیِداراى جْاد.1392 ،
 )4دبير اتاق فكر هركس هطالعات التصادي داًطگاُ هفيذ.1393 ،
 )5هطاٍر التصادي هركس رضذ ًيرٍي دریایي سپاُ پاسذاراى ،طرح عظين بٌذر جاسك؛ طراحي سایت تَليذ آبسیاى 1393 ،ـ .1394
 )6كارضٌاس ارضذ ٍاحذ تحليل التصادي ضركت پایاًِ ّاي دادُ اي ًَیي 1395 ،تاكٌَى.

