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(RESUME) كارنامه علمي 

 

:مشخصات فردي  

34پایه  دانشیار :رتبه    6431: متولد  علي اكبر : نام پدر هادي غفاري    : نام و نام خانوادگي  

 :فاكس     1616-43136601 :تلفن     لمي دانشگاه پیام نور استان مركزيعضو هیئت ع :سمت

43136606-1616  

   46640-6641، صندوق پستي ان مركزيگاه پیام نور استاراك، دانش :آدرس
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6431هند ـ روركي، هندوستان، سال  وسعه، دانشگاه روركيریزي ت امهدكتري، برن. 4  
 

:سوابق آموزشي  
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.تدریس در دانشگاه آزاد اسالمي و مراكز آموزش عالي دولتي. 3  

ن، مباني عل  اقتصاد، توسعه اقتصادي و اقتصاد خرد، اقتصاد كال: عناوین دروس تدریس شده)

...(.ریزي، مالیه عمومي، كلیات اقتصاد، اصول تنظی  و كنترل بودجه و برنامه  

پایان نامه كارشناسي ارشد و مشاور چندین  60بیش از پایان نامه دكتري و  3استاد راهنماي . 4

.پایان نامه دیگر  
 

:سوابق اجرایي و مدیریتي  

6433تا مهر ماه  6436و رئیس دانشگاه پیام نور دامغان از دیماه عضو هیئت علمي . 6  

6431تا دیماه  6433عضو هیئت علمي و رئیس دانشگاه پیام نور اراك از مهر ماه . 3  

6466تا دیماه  6461عضو هیئت علمي و معاون دانشگاه پیام نور اراك از مهر ماه . 4  

6461تا  6466راك از دیماه م نور اعضو هیئت علمي و رئیس دانشگاه پیا. 3  

6410خرداد ماه تا  6460رئیس دانشگاه پیام نور استان مركزي از آذر ماه . 0  

6433مدیر كل بازرسي و نظارت بر قیمتهاي استان همدان در سال . 1  
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سال 3در دو دوره دو ساله جمعا به مدت  عضو شوراي دانشگاه پیام نور. 3  

سال 3در دو دوره دو ساله جمعا به مدت  م نورعضو شوراي فرهنگي دانشگاه پیا. 6  

6413و  6414در یک دوره دو ساله در سالهاي  دانشگاه پیام نور پژوهشي عضو شوراي. 1  

6413شهریور تا  0/3/6411در دانشگاه تفرش از مورخ  علوم، تحقیقات و فناوري نماینده وزیر. 1  

  

:يسابقه اشتغال و فعالیت پژوهشي در واحدهاي پژوهش   

6431و  6436كارشناس ارشد، دفتر مشاورت اقتصادي ریاست جمهوري، سالهاي . 6  

6436تا سال  6411، از سال نكارشناس ارشد، مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادي دانشگاه تهرا. 3  

.6436تا سال  6431، از سال (ع)كارشناس ارشد، مركز تحقیقات دانشگاه امام صادق . 4  

 

 

:تألیف كتاب  

، انتشارات شركت ”بررسي تطبیقي جایگاه و نقش دولت در نظامهاي اقتصادي“لیف كتاب تأ. 6

 .صفحه 331، 6464چاپ و نشر بازرگاني، شهریور 
 

 .صفحه 413، 6463دانشگاه پیام نور، شهریور   ،”نظام اقتصادي صدر اسالم“تألیف كتاب . 3

، انتشارات دانشگاه پیام نور، "تاریخ اندیشه هاي اقتصادي متفکرین مسلمان"تالیف كتاب . 4

 .صفحه 316، 6461آبان 

، 6411، انتشارات دانشگاه پیام نور، اردیبهشت "مباني فقهي اقتصاد اسالمي"تالیف كتاب . 3

 .صفحه 433

 313، 6411، انتشارات دانشگاه پیام نور، اردیبهشت "تاریخ عقاید اقتصادي"تالیف كتاب . 0

 .صفحه

 مهر، انتشارات دانشگاه پیام نور، "فقهي پیشرفته اقتصاد اسالميمباني "تالیف كتاب . 1 

 .صفحه 401، 6410

 461، 6410 مهر، انتشارات سمت، "مالحظات اسالمي در تجارت بین الملل"تالیف كتاب . 3

 .صفحه، در دست چاپ
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:، مقاالت و طرحهاي پژوهشيداوري كتاب  

ارش دكتر یداهلل دادگر، انتشارات دانشگاه رازي كتاب مباني فقهي پیشرفته اقتصاد اسالمي، نگ. 6

 كرمانشاه

داوري دو كتاب توسعه اقتصادي و برنامه ریزي تالیف جناب آقاي دكتر محمد لشکري و سركار . 3

 خان  دكتر یگانه موسوي جهرمي

داوري كتاب پول، ارز و بانکداري تالیف جناب آقاي دكتر محمد لشکري. 4  

و طرحهاي پژوهشي( مجالت و كنفرانسها)ت داوري بسیاري از مقاال. 3  

 

:سوابق مطالعاتي و تحقیقاتي  

به چاپ  داخلي و خارجي  و پژوهشي مقاالتي كه تا كنون در مجالت و نشریات علمي( الف

:اند رسیده  

 

فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي، سال هشـت ، شـماره    ،"توزیع درآمد در استان مركزي"

 .6463ستان ، پاییز و زم46و  41

 

فصـلنامه علمـي   ت، مطالعه رابطه آلودگي هوا و رشـد اقتصـادي كشـورهاي صـادر كننـده نفـ      "

 .01-36، ص 6461زمستان ، 6سال اول، شماره ، پژوهشي پژوهشهاي رشد و توسعه اقتصادي

 

آمـوزش   علمـي پژوهشـي   مجله، بررسي قابلیتهاي كارآفریني دانشجویان دانشگاه پیام نور اراك

 .660-641، ص 6461زمستان ، 66، شماره سومل سا، عالي
 

 

-6414)ي اقتصاد ایران  هاي عمده بیني آثار افزایش نرخ ارز بر رشد اقتصادي بخش  بررسي و پیش

بهار ، 61، شماره سومسال ، پژوهشي پژوهشهاي رشد و توسعه اقتصاديفصلنامه علمي ، (6400

 .36-06، ص 6413

 

فصلنامه علمي پژوهشي  ،"با كل كشور درآمد استان مركزياي وضعیت توزیع  بررسي مقایسه"

 .614-666، ص 6416، 31ره ، شمادوازده رفاه اجتماعي، سال 
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متغیرهاي عمده اقتصاد كالن ایران در چارچوب یک الگوي اقتصاد ثر افزایش نرخ ارز بر ابررسي  "

، دومسـال  ، ي ایـران مطالعات اقتصادي كـاربرد پژوهشي فصلنامه علمي ، "سنجي كالن ساختاري

 .16-663، ص 6413زمستان ، 6شماره 

 

فصـلنامه علمـي   ، "ARDL تحلیلـي بـر اسـاس الگـوي    : بي ثباتي اجتماعي و رشـد اقتصـادي  "

سال پـانزده ، شـماره   پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشهاي اقتصادي،  پژوهشي

 .30-01، ص 3

نکي بر رشد اقتصادي ایران در قالب یک الگوي تعادل سود تسهیالت باافزایش نرخ تأثیر بررسي  "

، 6، شماره 61دوره ، اقتصاد مقداريپژوهشي فصلنامه علمي ، "عمومي پویاي تصادفي نیو كینزي

 .6-46، ص 6413بهار 

 

سود سپرده هاي بانکي بر رشد اقتصادي ایران در قالب الگوي تعادل افزایش نرخ تأثیر بررسي  "

مطالعـات اقتصـادي كـاربردي    پژوهشـي  فصلنامه علمـي  ، "كینزي جدید عمومي پویاي تصادفي

 .6413تیر ، گواهي پذیرش، ایران

 

، فصلنامه پژوهشـهاي مالیـه اسـالمي،    "مشروعیت ریسک مالي از دیدگاه آموزه هاي اسالمي"

 .11-63، ص 6413زمستان سال اول، شماره دوم، 

 

پژوهشي پژوهشهاي رشد و فصلنامه علمي ، ویاتئوري كنترل بهینه پ: نرخ رشد بهینه مخارج دولت

 .634-601، ص 6410بهار ، 33، شماره شش سال ، توسعه اقتصادي

 

فصـلنامه  رهیافت تئوري كنترل بهینه پویا، : نرخ بهینه مالیات به عنوان یک ابزار سیاست مالي

 .6410 ، بهار44-11،  ص 31، شماره 33سال  ،پژوهشنامه مالیاتپژوهشي علمي 

 

 فصـلنامه علمـي ترویجـي   رویکـرد یـک مـدل ریاضـي،     : ست هاي مـالي و مطلوبیـت خـانوار   سیا

 .31-613، ص 6413زمستان ، 63، شماره سومسال ، اقتصادي سیاستهاي مالي و
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Economics, Vol. 84, No.334, pp. 443-459, January 2004, University of Allahabad, Allahabad. 
 

“Internal Migration in Iran during 1986-96 with Special Reference to Inter-provincial 

Migration”, NAGARLOK, Vol. 33, No. 4, New Delhi, India, October-December 2001. 
 

“Economic Determinants of Rural-Urban Migration with Special Reference to Iran”, 

Spatio-Economic Development Record, Vol. 7, No. 4, pp. 39-47, July-August 2000. 

 

“Pull-Push Determinants of Inter-Provincial Migration: Iran’s Case Study”, The Indian 
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“Noise Pollution: Determinants, Consequences and its Control Strategies”, Environment 

& People, Vol. 7, No. 5, pp. 12-18, October 2000. 

 

“Renewable and Non-Renewable Resources: An Overview”, Environment & People, Vol. 

7, No. 7, pp. 3-6, December 2000. 

 

"Distance in Economics Education: A Study of Factors", Journal of American Science 

(ISI), Vol. 6, No. 7, pp. 272-276, 2011. 
 

 

"A New Measurable Definition of Knowledge in New Growth Theory", Journal of 

American Science (ISI), Vol. 6, No. 7, pp. 905-910, 2011. 

 

"Quality and Satisfaction of Blended- style Education in Economic Courses", World 

Applied Sciences Journal (ISI), Vol. 3, No. 12, pp. 287-289, 2011. 

 

"Review of the Effectiveness of Management System on Empowerment …", Journal of 

American Science (ISI), Vol. 6, No. 7, pp. 1203-1210, 2011. 

 

"Quality Open Higher Education via Knowledge Management", Journal of Basic and 

Applied Scientific Research (ISI), Vol. 2, No. 2, pp. 1787-1792, 2012. 

 

"Television Teaching and Learning: An Assessment Alternative Approach", World 

Applied Sciences Journal (ISI), Vol. 13, No. 8, pp. 1878-1885, 2011. 
  

 

"Adopting a Marketing Approach for Distance Education in Iran", Asian Journal of 

Distance Education, Vol. 9, No. 1, pp. 72-76, 2011. 

 

"Comparison of the Human Development between OIC countries and the other 

countries of the world", International Journal of Engineering and Industrial Management, 

Vol. 1, No. 1, pp. 59-72, 2009. 

 

"Investigating the Impact of Intellectual Capital on Organisational Performance: A 

Case Study in an Iranian Medical Science University", African Journal of Business 

Management (ISI), Vol. 6, No. 9, pp. 3546-3552, 2012. 
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"Productivity and Economics of Rice-Based Cropping Systems under Organic Farming 

Practices in India", American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Sciences 

(ISI), Vol. 12, No. 2, pp. 167-176, 2012. 

 

"The Estimation of Electricity Demand Function and Prediction of its Consumption in 

Iran", Archives Des Sciences (ISI), Vol. 65, No. 5, pp. 305-314, 2012. 

 

"Studying Competencies for Personnel’s of Oil and Gas Industrial Companies & It’s 

Influence on Their Performance (case study: The Companies That Works at the Project 

of the Oil Transfer Pipeline Abadan/ Rey" Survey Methodology (ISI), May-June 2015, 

Vol. 44, No. 1, pp. 434-448, Canada. 

 

"A Comparison on Income Distribution in Kordestan Province and Entire the Country 

Iran", International Research Journal of  Finance and Economics (Scopus), No. 148, pp. 55-

67, 2016. 

 

"Measuring the Relative Efficiency of Education Organisations of Iran …", International 

Business Management (Scopus), Vol. 10. No. 15, pp. 3099-3107, 2016. 
 

"The Realisation of Economic 8% Growth in Iran: Requirements and Challenges", 

International Research Journal of  Finance and Economics (Scopus), No. 149, pp. 43-53, July 

2016. 

 

"Identifying Effective Factors on Nonperforming Loans and its Reduction in the Sixth 

Development Plan", Mediterranean Journal of Social Sciences (Scopus), Vol. 7, No. 4, pp. 

223-230, August 2016. 

 

"Performance Appraisal of Fourth Development Plan in Industrial and Mining 

Infrastructures of Markazi Province", Research Journal of Applied Sciences (Scopus), 

Vol. 11, No. 7, pp. 515-522, 2016. 

 

 

اطالعات سیاسي ـ اقتصادي، مجله علمي ترویجي ، ”ها و راهکارها چالش: صنعت توریس  در ایران“

 .6466، بهمن و اسفند 660-661سال هفده ، شماره 
 

تابسـتان  ، مجلـه علمـي ترویجـي صـنعت و دانشـگاه،      "6313دانشگاه صنعتي در چشـ  انـداز   "

6466. 
 

پیک نـور  ، "تي شركت مخابرات استان مازندرانبررسي پیامدهاي آزاد سازي فعالیتهاي مخابرا"

 .6460، تابستان 3علوم انساني، سال چهارم، شماره 

 

، فصلنامه اقتصاد سیاسي، سال پنج ، شماره "تحول نظریه دولت در نظام اقتصاد سرمایه داري"

61 ،6463. 
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م ، فصـلنامه تخصصـي علـو   "جایگاه تحصیالت تکمیلي در نظام آمـوزش عـالي اسـتان مركـزي    "

  .6463، تابستان 0اجتماعي، سال دوم، شماره 

 

تابستان اسالمي، علوم  در حوزه نور فصلنامه پیام، "بهره وري در اسالم از دیدگاه آیات و روایات"

6461. 

 

:اند المللي ارائه گردیده مقاالتي كه تا كنون در كنفرانسهاي بین( ب  
 

“Globalisation of Distance Education: Challenges Faced by Developing Countries”, 

Presented at the 16
th

 Asian Association of Open Universities, Korea National Open 

University, South Korea, Nov. 4-7, 2002. 

.3113مقاله ارائه شده در شانزدهمین كنفرانس انجمن آسیایي دانشگاههاي باز، سئول، كره جنوبي، نوامبر   
 

“Census Data on Migration in Iran: Limitations & Deficiencies”, Presented at the Sixth 

International Statistics Conference, Dept. of Statistics, Tarbiat Modarres University, Tehran, 

August 26-28, 2002 

.6466انشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران، شهریور المللي آمار ایران، د مقاله ارائه شده در ششمین كنفرانس بین  
 “Economics Teaching through Distance Education”, Presented at the 1oth Annual 

Teaching Economics Conference, Auckland University of Technology, Auckland, New 

Zealand, 30 June-2 July, 2003. 

.3114همین كنفرانس ساالنه آموزش اقتصاد، دانشگاه فناوري آكلند، آكلند، نیوزیلند، جوالي مقاله ارائه شده در د  
 

 “Application of Mathematical Models in Economics: An Overview”, International 

Conference on Mathematical Modelling, Department of Mathematics, University of Roorkee, 

Roorkee, India, Jan. 29-31, 2000. 

 .3111المللي مدلهاي ریاضي و كاربرد آنها، دانشگاه روركي، روركي، هندوستان، اكتبر  مقاله ارائه شده در كنفرانس بین
 

 “Quality Education in the Asian Distance and Open Learning Institutions through 

Collaborative Networking”, 18
th

 Asian Association of Open Universities, Shanghai TV 

University, Shanghai, China, 28-30 November, 2004. 

شـانگهاي، شـانگهاي، چـین،    ، دانشـگاه  انجمن آسیایي دانشگاههاي بـاز  المللي كنفرانس بین هجدهمین مقاله ارائه شده در

 .3113نوامبر 

 

“Role of Women in Economic Development with Special Reference to Islamic 

Developing Countries” 3rd International Conferenceon Education and Economic 

Development, Technological Educational Institute of Epirus, Preveza, Greece, 26-27 May 

2006. 

ش و توسعه اقتصادي، انستیتو تکنولـويي آموزشـي اپیـروس، پـروزا،     المللي آموز مقاله ارائه شده در سومین كنفرانس بین

 3111یونان، مي 

 



 8 

"Tourism Industry in the Islamic Countries: Potentials and Limitations", Th 2
nd

 

International Conference in Islamic Economics, Islamic Sciences University of Malaysia, 17-

19 July 2007. 

المللي اقتصاد اسالمي، دانشگاه علوم اسالمي مـالزي، كوآالالمپـور، مـالزي، جـوالي      مقاله ارائه شده در دومین كنفرانس بین

3113. 

 
"Knowledge Management for Quality Open Education", Presented at The 22

nd
 Asian 

Association of Open Universities Annual Conference, October 2008, Tianjin, China. 
مقاله ارائه شده در بیست و دومین كنفرانس ساالنه انجمن آسیایي دانشگاههاي باز، دانشگاه رادیو تلویزیوني تیانجین، شهر 

 .3116تیانجین، چین، اكتبر 

 

مقاله ارائه شده در همایش بـین المللـي سـیره     "در نهج البالغه( ع)آراء اقتصادي حضرت علي "

 .6463دانشگاه لرستان، آذر  علوي،
 

مقاله ارائـه شـده در ششـمین همـایش      "سرمایه انساني و توسعه اقتصادي از دیدگاه اسالم"

 .6466دوساالنه بین المللي اقتصاد اسالمي، دانشگاه تربیت مدرس، مهر 
 

 

“Distance in Economics Education: A Study of Factors”, 14
th

 Annual Australasian 

Teaching Economics Conference, Queensland University of Technology, Brisbane, Australia, 

July 13-14, 2009. 

مقاله ارائه شده در چهاردهمین كنفرانس ساالنه آسیا و اقیانوسیه آموزش اقتصـاد، دانشـگاه فنـاوري كوئینزلنـد،     

 .شهر ریسبین، استرالیا
 

“Quality and Satisfaction of Blended-Style Education in Economic Courses”, 14
th

 Annual 

Australasian Teaching Economics Conference, Queensland University of Technology, 

Brisbane, Australia, July 13-14, 2009. 

انشـگاه فنـاوري كوئینزلنـد،    مقاله ارائه شده در چهاردهمین كنفرانس ساالنه آسیا و اقیانوسیه آموزش اقتصـاد، د 

 .شهر ریسبین، استرالیا
 

“Self-Interest and Ethics with Respect to Islamic Economic System”, International 

Conference on Islamic Economics (ICIE 2009), KUIS University, Selangor, Malaysia, May 

26, 2009. 

 .مالزي، شهر سلنگور، شهر اسالمي، دانشگاه كالج اسالمي سلنگور اقتصاد المللي فرانس بینمقاله ارائه شده در كن

 
 

“Effective Strategy of Learning in Open Universities”, The 23
rd

 Annual Conference of 

Asian Association of Open Universities, Payame Noor University, Tehran, Iran, Nov. 3-5, 

2009. 

، تهـران ، شـهر  پیـام نـور  ، دانشـگاه  یي دانشگاههاي بازآسیا بیست و سومین كنفرانس انجمنقاله ارائه شده در م

 .ایران
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“Service Employment and Economic Development: Iran’s Case Study”, International 

Conference on Managing Services in the Knowledge Economy (MSKE, 2011), Universidade 

Lusiada De Vila Nova De Famalicao, Famalicao, Portugal, July 13-15, 2011. 
 ،مقاله ارائه شده در كنفرانس بین المللي مدیریت خدمات در اقتصاد دانش بنیـان، دانشـگاه لوسـیادا، فامالیکـاو    

 .پرتغال

 

مقاله ارائه ، "ستان مركزيبررسي موردي ا: مدیریت منابع انساني و موفقیت سركتهاي تولیدي"

شده در اولین همایش بین المللي نقـش و جایگـاه علـوم اقتصـاد و حسـابداري در جهـان امـروز، انجمـن اسـالمي          

 .، دوشنبه، تاجیکستان6411آذر ماه  31دانشجویان ایراني در تاجیکستان، 
 

"Economic Feasability of Organic Materials in Organic Farming of Rice-Based 

Cropping Systems", The 1st International and the 4th National Congress on Recycling of 

Organic Waste in Agriculture, Isfahan, Iran, 26-27 April 2012. 

 ،6416 اردیبهشـت  3و  1، كشاورزي ارگانیک و چهارمین كنگره ملي مقاله ارائه شده در اولین همایش بین المللي

 .اصفهان، ایران
 

:اند مقاالتي كه تا كنون در كنفرانسهاي ملي ارائه گردیده( ج  
 

“Statistical Models of Migration: A Critical Examination”, National Symposium on 

Stochastic Modelling & Operations Management, Dept. of Statistics and Operational 

Research, Kurukshetra University, Kurukshetra, India, October 19-21, 2000. 

مقاله ارائه شده در سمپوزیوم ملي مدلهاي استوكستیک و مدیریت عملیـات، دانشـگاه كوروكشـترا، كوروكشـترا،     

 .3111هندوستان، اكتبر 

 
“Service Sector Employment and Economic Development in Iran”, 42

nd
 Annual 

Conference of the Indian Society of Labor Economics, Rani Durgavati University, Jabalpur, 

India, December 9-11, 2000 (The Indian Journal of Labor Economics, Vol. 43, No. 4, p. 

1039). 

 .3111كتبر مقاله ارائه شده در چهل و دومین انجمن اقتصاد كار هندوستان، جبل پور، هندوستان، ا
 

“Economic Determinants of Rural Labor Migration”, 40
th

 Annual Conference of the 

Indian Society of Labor Economics, University of Heyderabad, Heyderabad, India, October-

December 1998 (The Indian Journal of Labor Economics, Vol. 41, No. 4, pp. 794-796). 

 .6116مقاله ارائه شده در چهلمین انجمن اقتصاد كار هندوستان، دهلي نو، هندوستان، اكتبر 
 

“Migration Optimisation via Rural Development Policies”, XXIII Indian Social Science 

Congress, Coimbator, Tamil Nadu, India, December 26-31, 1999. 

در بیست و سومین كنگره علوم اجتماعي هند، كالج زنان تامیل نـادو، تامیـل نـادو، هندوسـتان،     مقاله ارائه شده 

 .6116دسامبر 
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“Population Explosion, Poverty and Economic Development: India’s Experience”, 7
th

 

Annual Conference of Indian Political Economy Association, St. Joseph’s College, 

Darjeeling, India, November 16-19, 2000. 

 .3111مقاله ارائه شده در هفتمین كنفرانس انجمن اقتصاد سیاسي هند، كالج سنت جوزف، دارجلینگ، هندوستان، نوامبر 

 
 

“University-Industry Partnership: A Double Benefit” 
ارهاي توسعه بخش صنعت و معدن اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان،    ها و راهک مقاله ارائه شده در اولین سمینار ملي چالش

 .، دانشگاه سیستان و بلوچستان6464اسفند  0-3
 

، اولین همایش ملي توسعه دانشگاه الکترونیکي "اینترنت، آموزش مجازي و دانشگاه پیام نور"

 .6463و آموزش نوین از راه دور به روش مجازي، دانشگاه پیام نور كاشان، اردیبهشت 

 

، همایش رفتارشناسي علوي "المال كنکاشي پیرامون رفتارشناسي علوي در حفظ و توزیع بیت" 

 .6466در گستره مدیریت، دانشگاه شاهد، آبان ماه 

 

، "هویت دیني و آموزه هاي اخالقي اسالم و تاثیر آن بر رفتارهاي اقتصادي در فرآیند توسـعه "

و توسعه، دانشکده علـوم اداري و اقتصـاد، دانشـگاه    مقاله ارائه شده در همایش اقتصاد اسالمي 

 .6463اردیبهشت  66-61فردوسي مشهد، 

 

مقالـه ارائـه شـده در اولـین      "جایگاه تحصیالت تکمیلي در نظام آموزش عالي اسـتان مركـزي  "

، 6313همایش از سلسله همایشـهاي منطقـه اي چشـ  انـداز جمهـوري اسـالمي ایـران در افـق         

 .6463واحد آشتیان، شهریور  دانشگاه آزاد اسالمي

 

مقالـه ارائـه شـده در     "موفقیت یا عدم موفقیـت : صادرات غیر نفتي و برنامه چهارم توسعه"

چهاردهمین همایش ملي توسعه صادرات غیر نفتي كشور، اتاق بازرگاني و صنایع و معادن ایران، 

 .6463تبریز، مهر 

 

مقاله ارائه شده در  "ناپذیر توسعه پایدارپژوهش محوري در صنعت و دانشگاه، ضرورت اجتناب "

میثاق راهبردي دولت، صـنعت و دانشـگاه، دانشـگاه آزاد اسـالمي واحـد      : همایش ملي بهره وري

 .6463آبان  33-34رشت، 
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مقاله ارائه شـده در همـایش    "بررسي قابلیتهاي كارآفریني دانشجویان دانشگاه پیام نور اراك"

شهاي علمـي كـاربردي كشـاورزي، موسسـه آمـوزش عـالي علمـي        ملي توسعه كارآفریني در آموز

 .6463كاربردي جهاد كشاورزي، دیماه 

مقالـه ارائـه شـده در همـایش ملـي امـام، امـت،         "دكترین همبستگي دین و دولت در اسالم"

 .6466خبرگان، دانشگاه پیام نور مركز بیرجند، خرداد 

 

مقالـه   "اده با نگاه به نقش زن در خـانواده رهبري اقتصادي امام خمیني پیرامون اقتصاد خانو"

ارائه شده در نخستین همایش ملي بررسي ابعاد رهبري امـام خمینـي، دانشـگاه پیـام نـور، مهـر       

6466. 

 

مقاله ارائه شده در همایش نقش علوم  "عامل انساني در نظریه هاي رشد و توسعه اقتصادي"

 .6466انساني در توسعه ملي، دانشگاه پیام نور، مهر 

 

، "بررسي موردي استان مركزي: ارتقاء موفقیت صنایع تولیدي از طریق مدیریت منابع انساني"

آزاد اسالمي واحد دانشگاه كنفرانس ملي كارآفریني، تعاون و جهاد اقتصادي، مقاله ارائه شده در 

 .6411آذر ماه  31و  36نائین، 

 

مقالـه ارائـه شـده در    ، "فقهي اقتصاديالزامات الگوي اسالمي ایراني پیشرفت در پرتو قواعد "

 .6413دومین كنفرانس الگوي اسالمي ایراني پیشرفت، تهران، اردیبهشت 

 

سومین همـایش ملـي پـولي و بـانکي     مقاله ارائه شده در ، "قرض الحسنه و سرمایه اجتماعي"

 .6414صندوقهاي قرض الحسنه، بابل، اسفند 

 

مقالـه  ، "رهیافت تئوري كنترل بهینه پویا: است مالينرخ بهینه مالیات به عنوان یک ابزار سی"

 .6413نهمین همایش ملي سیاستهاي مالي و مالیاتي ایران، تهران، آذر ارائه شده در 
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:هاي درسي تهیه شده جزوه  

 جزوه اقتصاد كشاورزي، جهت تدریس در دانشگاه آزاد اسالمي .6

 الميجزوه مباني عل  اقتصاد، جهت تدریس در دانشگاه آزاد اس .3

 

:طرحهاي پژوهشي و تحقیقاتي  
اي یا تركیبي بودن سؤاالت پایان ترم و میزان موفقیت تحصیلي  بررسي همبستگي بین چندگزینه”

 .6464، دانشگاه پیام نور منطقه ده، بهار “در دانشگاه پیام نور

 

زي ریـ  ، سازمان مدیریت و برنامه“6460بررسي نیازهاي اساسي جمعیت استان مركزي در سال ”

 .6463استان مركزي، زمستان 

 

، دانشـگاه پیـام نـور اسـتان     "ارزیابي عوامل موثر بر موفقیت شركتهاي تولیدي استان مركزي"

 .6411مركزي، زمستان 

 

، دانشگاه پیام نور استان مركزي، "بررسي آثار افزایش نرخ ارز بر متغیرهاي عمده اقتصاد كالن"

 .6416زمستان 

 

، دانشگاه پیام نور استان "ARDLتحلیلي بر اساس الگوي : شد اقتصاديبي ثباتي اجتماعي و ر"

 .6413مركزي، تیر 

 

 :ام طرحهاي تحقیقاتي كه به عنوان ناظر یا مشاور علمي طرح همکاري نموده

اي و انطبـاق آن بـا    بررسي محتوي دروس آموزش فني و حرفـه “ناظر علمي طرح پژوهشي  .6

اي  خـان  فـاطمي، اداره كـل آمـوزش فنـي و حرفـه       سركار: ، مجري”نیازهاي صنایع استان

 .6463استان مركزي، 

بررسـي اثـرات صـنایع روسـتایي بـر شاخصـهاي اقتصـادي ـ         “مشاور علمي طرح پژوهشـي   .3

جناب آقاي مجتبي نجمي، سازمان جهاد : ، مجري”اجتماعي مناطق روستایي استان مركزي

 .كشاورزي استان مركزي
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بر میـزان  ( مرتبط با روستا)فعالیتهاي عمراني و تولیدي  تأثیر“مشاور علمي طرح پژوهشي  .4

جنـاب آقـاي   : ، مجـري ”6410-6430مهاجرت روستائیان به شهرستان اراك طي سالهاي 

 .محمد رضا احمدي، سازمان جهاد كشاورزي استان مركزي
 

مركـز تحقیقـات   : ، مجـري ”طرح جـامع مسـکن اسـتان مركـزي    “ناظر علمي طرح پژوهشي  .3

 .اري ایرانشهرسازي و معم

بررسي كارایي دروني و بیروني آموزشـهاي فنـي و حرفـه اي در اسـتان     "ناظر طرح پژوهشي  .0

محمد اسماعیل قیاسي، : اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان مركزي، مجري "مركزي

6461. 

، "پیش بیني تقاضاي انريي الکتریکي در افق چش  انداز بیسـت سـاله  " ناظر طرح پژوهشي .1

 .6413ام نور استان مركزي، دیماه دانشگاه پی

، "بررسي تأثیر سرمایه گذاري خارجي بر رشد اقتصادي در استان مركزي" ناظر طرح پژوهشي .3

 .6413دانشگاه پیام نور استان مركزي، بهمن 

 

 :ام طرحهاي تحقیقاتي كه به عنوان همکار اصلي طرح همکاري نموده

حسن سبحاني، مؤسسه توسـعه و   جناب آقاي دكتر: ، مجري”نظام اقتصاد تعاوني“ .6

 .تحقیقات اقتصادي دانشگاه تهران
 

بنـدي توصـیفي ادبیـات اقتصـاد      هاي اقتصاددانان مسلمان و طبقـه  بررسي اندیشه“ .3

جناب آقاي دكتـر حسـن سـبحاني، مؤسسـه توسـعه و تحقیقـات       : ، مجري”اسالمي

 .اقتصادي دانشگاه تهران
 

 :كارگاههاي آموزشي

 ریزي استان مركزي،  در سازمانها، سازمان مدیریت و برنامه رهاي توسعه    كارگاه ارائه راهکا. 6

ساعت، 6به مدت  ،تیر ماه   6464  

    ساعت 31به مدت                               : افزاري در اقتصاد سنجي هاي نرم كارگاه كاربرد بسته. 3

از صد 10و عملي  11تئوري ساعت با امتیاز  16درجه یک به مدت         كارگاه    . 4  

از صد  611و عملي  10ساعت با امتیاز تئوري  43كارگاه            درجه دو به مدت . 3  
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 31به مدت                      كارگاه روش تحقیق، مقاله نویسي و كاربرد بسته هاي نرم افزاري  . 0

6461بهمن  63و  61ساعت، مورخ   

ساعت،  41، به مدت 6313از بیست ساله توسعه ایران در افق كارگاه تبیین سند چش  اند. 1

33/1/63الي  31/1/63مورخ   

و  33ساعت، مورخ  63كارگاه اولین كنفرانس بین المللي بودجه ریزي عملیاتي به مدت . 3

34/6/61  

 61كارگاه مهارتهاي تدوین پرونده براي تمدید، ترفیع، تبدیل وضعیت و ارتقاء به مدت . 6

30/66/63ورخ ساعت، م  

61/66/63و  1ساعت، مورخ  31كارگاه روش تدریس به مدت . 1  

36/1/63ساعت، مورخ  1به مدت  6313كارگاه چش  انداز . 61  

 34ساعت، مورخ  31كارگاه آشنایي با آزمونهاي پیشرفت تحصیلي و فن تهیه تست به مدت . 66

33/66/63و   

.31/3/6466ساعت، مورخ  1انتخابات به مدت  كارگاه آموزشي و توجیهي هیئتهاي بازرسي. 63   

 

 :سایر فعالیتهاي آموزشي، پژوهشي و اجرایي

راهکارهاي توسعه اشتغال در استان مركزيچش  انداز و مدیر كمیته علمي همایش . 6  

ها  حل توانمندیها، مشکالت و راه: عضو هیئت داوران اولین همایش صادرات. 3  

تان مركزيعضو هیئت منصفه مطبوعات اس. 4  

عضو شوراي تحقیقات سازمان آموزش و پرورش استان مركزي. 3  

اي استان مركزي عضو كمیته پژوهشي اداره كل آموزش فني و حرفه. 0  

عضو كمیته اقتصاد و توسعه جهاد دانشگاهي استان مركزي. 1  

ریزي استان مركزي عضو كمیسیون تخصصي اقتصاد، سازمان مدیریت و برنامه. 3  

نجمن اقتصاددانان ایرانعضو ا. 6  

ایران عضو انجمن علمي اقتصاد اسالمي. 1  

عضو هیئت داوري همایش سراسري علوم انساني و هنر باشگاه پژوهشگران جوان. 61  

عضو شوراي آموزش از راه دور سازمان آموزش و پرورش استان مركزي. 66  

عضو كمیته راهبردي پایگاه تحقیقات جمعیتي شهرستان اراك. 63  

رئیس شوراي بسیج اساتید استان مركزي و مسئول بسیج اساتید دانشگاه پیام نور اراك. 64   
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عضو انجمن عل  اقتصاد امریکا. 63  

تا كنون 6464عضو شوراي تخصصي گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور از سال . 60  

عضو كمیته منتخب دانشکده علوم انساني دانشگاه پیام نور. 61  

منطقه ده دانشگاه  ، مدرسي و عضو هیئت علميب دستیاران آموزشيعضو كمیته منتخ. 63

 پیام نور 

المللي دانشگاه پیام نور عضو كمیته توسعه همکاریهاي بین. 66  

عضو كمیته اقتصاد اسالمي دانشگاه پیام نور. 61  

عضو كمیته انظباطي منطقه ده دانشگاه پیام نور. 31  

رگاني و صنایع و معادن اراكعضو هیئت تحریریه فصلنامه اتاق باز. 36  

دانشگاه آزاد اسالمي،  0داور طرحهاي پژوهشي ارسالي از سوي معاونت پژوهشي منطقه . 33

ریزي استان، اتاق  معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي اراك، سازمان مدیریت و برنامه

...بازرگاني و صنایع و معادن اراك و   

انساني دانشگاه پیام نور داور مقاالت مجله پیک نور علوم. 34  

عضو كمیته ارتقاء كیفیت علمي دانشگاه پیام نور. 33  

رئیس شوراي پژوهشي دانشگاه پیام نور استان مركزي. 30  

عضو كمیته اقتصاد و حسابداري بررسي آثار پژوهشي طرح گرانت داشگاه. 31  

سالمي دانشگاهعضو كمیته راه اندازي دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتري اقتصاد ا. 33  

نماینده گروه اقتصاد دانشگاه در استان مركزي. 36  

نماینده روساي مراكز در شوراي دانشگاه. 31  

عضو كارگروه بررسي صالحیت هاي علمي هیئت اجرایي جذب اعضاء هیئت علمي دانشگاه. 41  

عضو هیئت تحریریه مجله اقتصاد و توسعه دانشگاه پیام نور. 46  

خانه هاي عمومي شهرستان اراكعضو انجمن كتاب. 43  

مسئول كمیته اجرایي نخستین كنگره بزرگداشت مرحوم كربالیي كاظ  ساروقي. 44  

عضو ستاد بازرسي انتخابات استان مركزي. 43  

داور اولین جشنواره سازمانهاي مردم نهاد جوانان استان مركزي. 40  

و ق عضو كمیسیون بررسي موارد خاص استاني استانهاي مركزي . 41  

آزمون كتبي دكتري دانشگاهعضو گروه سنجش و تعیین صالحیت علمي پذیرفته شدگان . 43  

مشاور كمیته علمي دوره دكتري تخصصي رشته اقتصاد دانشگاه. 46  
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 :دانشگاه پیام نور طراحي سؤاالت پایان ترم

 :طراحي سواالت آزمونهاي دانشگاه در مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري

سري سؤال 3:  61-66مسال دوم سال تحصیلي نی  

سري سؤال 3:  66-63نیمسال دوم سال تحصیلي   

سري سؤال 3: 63-64نیمسال اول سال تحصیلي   

سري سؤال 4:  63-64نیمسال دوم سال تحصیلي   

سري سؤال 3: 64-63نیمسال اول سال تحصیلي   

سري سؤال 3: 64-63نیمسال دوم سال تحصیلي   

سري سؤال 3: 63-60تحصیلي نیمسال اول سال   

...و   


