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مقطع

رشته

سال شروع و پایان دوره

دانشگاه تهران

دکتري

علوم اقتصادي

9531-9511

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

علوم اقتصادي

9535-9531

دانشگاه شهيد بهشتی

کارشناسی

علوم اقتصادي*

9533-9535

دانشگاه شهيد بهشتی

کارشناسی

فلسفه **

9531-9535

* فارغ التحصيل رتبه اول و عضو بنياد ملی نخبگان
** تحصيل همزمان در دو رشته اقتصاد و فلسفه به دليل برخورداري از تسهيالت آیين نامه استعدادهاي درخشان و
دانشجویان ممتاز
** رتبه  1کنکور سراسري سال 9533

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد:
"بررسی اقتصاد نهادگرا و ارزيابی نقش نهادها در فرآيند رشد اقتصادي ايران"
عنوان رساله دکتري:
"رهيافت فلسفی-انتولوژيك به علم اقتصاد(مطالعه موردي :تئوري مطلوبيت)"
سوابق تاليف و ترجمه
كتابها
 .1اصول و مبانی علم اقتصاد(کلیات علم اقتصاد) ،با همکاری دکتر نادر مهرگان ،نشر نورعلم(.1811 ،تألیف)
 .2حوزه های ارتقای بهره وری در کشورهای آسیایی ،مرکز پژوهش های مجلس ،بهار (1811ترجمه)
 .8راه بردگی اثر فردریك فون هایك ،ترجمه شده با همکاری دکتر فریدون تفضلی(نشر نگاه معاصر)( .1811 ،ترجمه)
 .4بهره وری و رشد اقتصادی(با همکاری دکتر اکبر کمیجانی و همکاران) ،پژوهشکده پولی و بانکی بانك مرکزی(.1811 ،تألیف)
 .5مبانی و اصول اقتصاد اخالقی(با همکاری دکتر حمید ابریشمی و بهروز احمدی حدید) ،انتشارات نور علم(.1812 ،تألیف)
 .6اقتصادددانان برتر جهان((با همکاری محمد مخبر ،هادی جوهری و روح اله کهن هوش نژاد) ،انتشارات نور علم(.1812 ،تألیف)
مقاالت
 .1جایگاه نظریه فرا – اقتصاد در تحلیل های اقتصادی ،فصلنامه پژوهشهای اقتصادی(علمی – پژوهشی) ،شماره 1815 ،11
 .2رسوخ پراگماتیسم در اقتصاد نهادگرا ،دوفصلنامه جستارهای اقتصادی(علمی – پژوهشی) ،شماره 1816 ،1
 .8تبیینی از پیوند ساختار قدرت و تحوالت اندیشه اقتصادی در خالل قرون  11الی  11میالدی؛ روش شناسی علوم انسانی(علمی–
پژوهشی) ،شماره .1811 ،68
 .4کینز در مقابل کالسیك ها؛ آیا انقالب کینزی رخ داده است؟ مجله تحقیقات اقتصادی(علمی – پژوهشی) ،شماره .1811 ،16
 .5بررسی تحلیلی ساختار صنعتی و مزیت نسبی صنایع استان تهران؛ پژوهشگر(علمی –پژوهشی)1811 ،
 .6نقش نهادها در رشد اقتصادی ایران؛ فصلنامه دانش مالی اوراق بهادار(علمی -پژوهشی)1811 ،
 .1تحلیلی راهبردی بر اثر سرمایه انسانی در رشد بهرهوری نیروی کار ،مجله راهبرد اقتصادی(علمی-پژوهشی) ،شماره 1811 ،8
 .1تبیینی ازچند مسأله فلسفی در علم اقتصاد ،مجله برنامه ریزی و بودجه (علمی -پژوهشی) ،بهار .1812
 .1تحلیلی بر تعامالت اقتصادتوسعه و اخالق ،دوفصلنامه برنامه و بودجه(علمی -ترویجی) ،شماره .1811 ،111
 .11اصول اخالقی تئوری اقتصاد خرد؛ چاپ شده در :اخالق کاربردی در ایران و اسالم ،پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.1811 ،
 .11عوامل مؤثر بر ارتقای بهره وری کل عوامل تولید در ایران ،مجله پول و اقتصاد(علمی -ترویجی) ،شماره  ،5پاییز .1811
 .12نقش نهادها در توسعه کارآفرینی ،فصلنامه برنامه و بودجه(علمی -ترویجی) ،شماره .1811 ،116
 .18خاستگاه اندیشه تطوری وبلن(با تأکید بر داروینیسم) ،تکاپو ،فصلنامه علمی -تخصصی ،شماره15و 16جهاد دانشگاهی دانشکده اقتصاد
دانشگاه تهران.
 .14امکانپذیری اقتصاد اخالق مدار؛ چالش ها و مسایل علم اقتصاد ،همایش علمی اخالق در اقتصاد ،مرکز تحقیقات استراتژیك.1811 ،
 .15رویکرد اقتصاد اخالقی به مصرف ،همایش ملی اصالح الگوی مصرف در بخش کشاورزی و بانك کشاورزی.1811 ،
 .16مؤلفه ها و شاخص های حکمرانی شهری ،جستارهای شهرسازی ،شماره  ،11بهار .1816
 .11رویکرد قابلیت های سن و اخالق قابلیت نوسباوم ،دی .گاسپر(ترجمه :کامران نیکی اسکویی و حمید پاداش) ،راهبردتوسعه ،شماره ،11
پاییز .1816
 .81تحليلي از منفعت توليدكننده در چارچوب رهيافت اخالق در اقتصاد ،همايش دوساالنه اقتصاد اسالمي ،دانشگاه تربيت مدرس ،ارديبهشت

.8931
11. Padash & Haidari (4102), the Role of Business Environment in Explaining the Productivity, International

Conference on Entrepreneurship (ICE4102): Emphasizing Improvement of Business Environment, 44-42
February 4102.

سوابق پژوهشی
ردیف

سازمان

عنوان طرح

سمت

سال

9

بانک ملت

طراحی مدل استراتژیک بازارگرایی بخش بينالمللی بانک ملت به منظور

همکار

9533

رقابتپذیري در بازارهاي جهانی

اصلی

1

دانشکده مدیریت

تدوین برنامه و سند ارتقاي بهرهوري بخش صنعت جهت نيل به اهداف

همکار

دانشگاه تهران -وزارت صنایع

کمی و کيفی تعيين شده در برنامه چهارم توسعه

اصلی

سازمان بهسازي و نوسازي -شرکت

مطالعات اقتصادي بهسازي و نوسازي بافت مسأله دار شهر خرم آباد

مدیر

5

9533
9533

مشاوره و شهرسازي فرنهاد
4
3

مؤسسه کار و تأمين اجتماعی

بررسی تطبيقی اطالعات بازار کار در برخی از کشورهاي در حال توسعه

 -وزارت کار

و توسعه یافته در راستاي برنامه ریزي نيروي انسانی و اشتغالزایی

مؤسسه عالی آموزش و پژوهش در

اقتصاد دانایی محور؛ مفاهيم ،اندازه گيري ،الزامات و تمهيدات در ایران

برنامه ریزي و مدیریت

مدیر
همکار

9533
9533

اصلی
بررسی تحليلی اقتصاد نهادگرا و ارزیابی نقش نهادها در فرآیند توسعه

1

دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

3

شرکت مشاوره و شهرسازي فرنهاد

3

سازمان ميراث فرهنگی و گردشگري

طراحی رشته مدیریت صنایع دستی

1

دانشگاه تهران

مبانی و اصول اقتصاد اخالقی

مسؤول

9531

ایران(پایاننامه کارشناسی ارشد)
مطالعات اقتصادي طرح آماده سازي  35هکتار زمين مسکونی در شهر

مدیر

9531

سمنان
همکار

9531

اصلی
همکار

9531

اصلی
91

شرکت مهندسين مشاور فرنهاد

مطالعات اقتصادي امکان سنجی واگذاري مجتمع مسکونی خاتم(مشهد)

مدیر

9533

99

شرکت مهندسين مشاور فرنهاد

ارزیابی مالی و اقتصادي پروژه هاي موردي بافت مسأله دار شهر خرم

مدیر

9533

91

مرکز مطالعات تکنولوژیک دانشگاه

طراحی مدل خدمات تأمين مالی پروژه هاي شهري با رویکرد تلفيقی

صنعتی شریف

بانکی ،بيمهاي و بورسی

مرکز مطالعات تکنولوژیک دانشگاه

شناسایی زمينه ها و فرصتهاي سرمایه گذاري در شهر کرج

آباد

95

مدیر
مدیر

9533
9533

صنعتی شریف
94

مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي

اندازه گيري و تحليل بهره وري عوامل توليد در بخش صنعت کشور

مجري

9533

اسالمی
93

مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي

ترجمه کتاب "خالصه مطالعات موردي بهترین عمل در آسيا"

مجري

9533

اسالمی
مؤسسه عالی آموزش و پژوهش در

بررسی آثار عضویت ایران در  WTOبر صنایع پتروشيمی ،نساجی،

همکار

برنامه ریزي و مدیریت

پوشاک و صنایع غذایی

اصلی

93

شرکت مهندسين مشاور فرنهاد

مطالعات اقتصادي بهسازي و نوسازي محله شارق

مدیر

9533

93

شرکت مهندسين مشاور باغ اندیشه

مطالعات اقتصادي بهسازي و نوسازي محله سنگلج

مدیر

9533

91

مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي

طراحی و تدوین شاخص هاي فضاي کسب و کار در ایران و ارایه

مجري

9533

اسالمی

روششناسی مناسب براي محاسبه آنها

پژوهشکده پولی و بانکی بانک

سازگاري ارتقاء بهره وري کل عوامل توليد و رشد اقتصادي در برنامۀ

مرکزي ج.ا .ایران

چهارم توسعه و سند چشمانداز  11ساله

دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران-

طراحی و تدوین شرح دروس مقاطع کارشناسی ارشد و دکتري رشته

همکار

وزارت مسکن و شهرسازي

اقتصاد مسکن

اصلی

11

دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

طراحی و تدوین شرح دروس مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

مسؤول

91

11
19

مدیر

9533

9533
9531
9531

اخالقی
15

ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)

شناسایی و اولویت بندي صنایع پيشرو در اقتصاد ایران

ناظر

9531

14

مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي

شاخص هاي فضاي کسب و کار در ایران

مجري

9511

اسالمی
13

کميسيون نظارت مجمع تشخيص

تحليلی بر وضعيت سرمایه انسانی در ایران و کشورهاي منطقه

مجري

9511

مصلحت نظام
11

مرکز مطالعات و برنامه ریزي شهر

اقتصاد اخالقی و ابعاد آن

مجري

9519

تهران
13

بنياد دانشنامه نگاري ایران

دانش اقتصاد /روش شناسی /دیوانساالري

مجري

9511

13

مرکز مطالعات و برنامه ریزي شهر

اقتصاد مکتب اتریشی و داللتهاي آن براي مسایل شهري

مجري

9515

تهران
11

شرکت مهندسين مشاور فرنهاد

مطالعات اقتصادي حوزه مرکزي تهران

مجري

9515

51

معاونت علمی و فناوري ریاست

راهکارهاي بهبود نوآوري با تأکيد بر رویکرد قابليتهاي فنی-نهادي

همکاراصلی

9514

جمهوري

سوابق اجرايی
 .1عضویت در هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری اعتالی البرز(حوزه مالی)؛1818-14
 .2عضویت در هیأت مدیره شرکت صنایع محرك دوار خاورمیانه( -CHPدانش بنیان)؛1818
 .8عضویت در هیأت مدیره شرکت مینا شکوه اتحاد(صنایع غذایی)؛1811-18
 .4عضویت در هیأت مدیره شرکت نورگیل دام(صنایع لبنی)؛1811-18
 .5عضویت در هیأت مدیره شرکت آریا سروش غرب(صنایع غذایی)؛ 1811-11
 .6پژوهشگر در مرکز پژوهشهای مجلس؛ 1811-11
 .1پژوهشگر در مرکز مطالعات تکنولوژیك دانشگاه صنعتی شریف؛ 1815-11
 .1مشاور اقتصادی شرکت مهندسین مشاور باغ اندیشه؛1815-16
 .1پژوهشگر در مرکز تحقیقات بانك ملت؛ 1814-15
 .11مشاور اقتصادی شرکت مهندسین مشاور فرنهاد؛ 1815-1814
 .11مشاور اقتصادی شرکت مهندسین مشاور باغ اندیشه؛ 1814-15
مهارتها
 .1تسلط بر مدیریت و راهبری شرکتی در ساختار هلدینگی()Holding
 .2تسلط بر فرآیندهای مدیریت تحقیق و توسعه()R&D management
 .8تسلط بر مدیریت شرکتهای دانشبنیان ()Knowledge-Based Companies
 .4تسلط بر مدلهای تجاری سازی ()Commercialization models
 .5ارزیابی اقتصادی و مالی طرحهای سرمایه گذاری()BP/FS
 .6تجزیه و تحلیل صورتهای مالی()Financial Statements
 .1تسلط بر سیاستهای شرکت داری()corporate management/governance
 .1تسلط بر زبان کسب و کار()Business English
حوزه هاي تخصصی
زمينه

تخصص

فلسفه علم اقتصاد

هستی شناسی/معرفت شناسی و روش شناسی علم اقتصاد

اقتصاد توسعه

رویکرد نهادي به توسعه/نظریه پردازي در اقتصاد توسعه /الگوهاي توسعه

اقتصاد و حقوق

فضاي کسب و کار/مقررات کسب و کار/حکمرانی خوب

اقتصاد دانش بنيان

مدل هاي تجاري سازي/استارتآپها/تأمين مالی نوآوري/سرمایه گذاري خطرپذیر

اقتصاد کالن

مکاتب اقتصادي /رشد اقتصادي /اقتصاد ایران

اقتصاد رفتاري

اقتصاد شناختی /مدلهاي ذهنی /تجزیه و تحليل کنش اقتصادي

اقتصاد اخالقی

اخالق و اقتصاد /بازارهاي اخالقی/اخالق کسب و کار

اقتصاد شهري

مطالعات اقتصادي و ارزیابی پروژه هاي شهري /توسعه و کارآفرینی شهري

سوابق تدريس
تدريس دانشگاهی
دانشگاه  /سازمان/شرکت

عنوان درس/دوره

سال  /مدت

دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

تحليل محيط کسب و کار /تئوري هاي کارآفرینی /روش تحقيق(مقطع کارشناسی

 9511تاکنون

ارشد) -مکاتب اقتصادي(مقطع دکتري)
دانشکده اقتصاد عالمه عالمه طباطبایی

فلسفه علم اقتصاد (مقطع دکتري)

9515-14

دانشکده اقتصاد عالمه عالمه طباطبایی

اقتصادکالن -اقتصاد خرد(مقطع کارشناسی)

9515-14

دانشگاه تهران -پردیس البرز

درس روش تحقيق پيشرفته(مقطع کارشناسی ارشد)

9519-11

دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

دروس اقتصاد اخالقی/روش تحقيق(مقطع کارشناسی)

9531-15

دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

دروس اقتصاد توسعه /آمار(( )9مقطع کارشناسی)

9531-33

دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

درس اقتصاد توسعه (مقطع کارشناسی ارشد)

9531-33

دانشکده داروسازي دانشگاه تهران

مدیریت و اقتصاد دارو(دکتري حرفهاي)

9533-33

دانشکده علوم اقتصادي

پول و بانکداري /نظریه هاي پولی /ماليه عمومی(مقطع کارشناسی)

9533-31

دانشکده علوم اقتصادي

اقتصاد کالن /اقتصاد خرد(مقطع کارشناسی)

9533-33

تدريس كارگاهی
دانشگاه  /سازمان/شرکت

عنوان درس/دوره

سال  /مدت

موسسه توسعه و تحقيقات اقتصادي

اقتصاد شهري و سرمایهگذاري

9511

دانشگاه تهران
موسسه توسعه و تحقيقات اقتصادي

اقتصاد شهري و سرمایهگذاري

9511

دانشگاه تهران
موسسه توسعه و تحقيقات اقتصادي

پروپوزال نویسی طرحهاي پژوهشی /اصول علمی و عملی تهيه RFP

9531-11

دانشگاه تهران
مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران

قراردادهاي مشارکت عمومی و خصوصی

9531

مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران

اقتصاد شهري -درآمدزایی و سرمایهگذاري

9531

مرکز مطالعات تکنولوژیک دانشگاه

کارگاههاي آموزشی اقتصاد شهري

9533-31

صنعتی شریف

کارگاههاي آموزشی پروپوزال نویسی و روش تحقيق

9533-33

