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 دکتر محمدرضا منجذب

  :های پژوهشی طرح

 . 1۷۳۱بررسی تأثیر رشد حجم نقدینگی بر تولید ، تورم و ارزش افزوده بخش صنعت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت امور اقتصادی ،  .1

 .1۷۳۳٫صنعت بیمه، بیمه مرکزی ایران ، بررسی تأثیر تورم بر  .2

 .1۷۳۱برآورد ظرفیت مالیاتی کشور ، دانشکده امور اقتصادی ، .۷

 .1۷۳۳٫بررسی تحوالت قیمت جهانی نفت و پیش بینی آن ، وزارت نیرو ، معاونت انرژی ،  .4

 .1۷۳۱٫محاسبه شاخص قیمتی صنعت بیمه و برآورد یک مدل ، پژوهشکده امور اقتصادی،  .5

 . 1۷۳۱نسبی صنایع کاربر صنعت پوشاک و صنعت مواد غذایی ، وزارت کار ، موسسه کار و تأمین اجتماعی ، بررسی مزیت  .6

 . 1۷۱۱بررسی موردی ، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ،  –تحلیل رفتار مصرفی خانوارها در خرید و نگهداری کاالهای بادوام  .۳

 . 1۷۱1ریه ادوار تجاری و چگونگی مدیریت آن ، معاونت امور اقتصادی ، تحلیل نوسانات اقتصادی در ایران بر مبنای نظ .۱

های نزدیک شدن به آن ، اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ، پژوهشکده امور اقتصادی ،  برآورد ظرفیت مالیاتی استان چهار محال و بختیاری و راه .۱

1۷۱2 . 

 . 1۷۱2امور اقتصادی ،  بررسی ترکیب بهینه مالیاتی در ایران ، پژوهشکده .1۱

های تعیین شده ) طرح ملی ( ، وزارت صنایع و  های صنعتی دارای مزیت نسبی در کشور و تدوین استراتژی توسعه فناوری در زمینه تعیین شاخه .11

 . 1۷۱۱-1۷۱2معادن و سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، 

-1۷۱۷برای بهبود وصول درآمدها، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان، انداره گیری پتانسیل های درآمدی استان گلستان و روش هایی  .12

1۷۱۱. 

 . 1۷۱۱مقایسه سرمایه گذاری بخش دولتی و خصوصی در فرآیند خصوصی سازی در ایران ، پژوهشکده امور اقتصادی ،  .1۷

 . 1۷۱۱شویی در شرایط اقتصادی ایران ، دانشکده امور اقتصادی ،  بررسی کارآیی الیحه پول .14

 . 1۷۱۷بررسی روند و علل تصادفات با موتور سیکلت در ایران ، شرکت تیزرو ،  .15

 . 1۷۱۱های کشور ، پژوهشکده امور اقتصادی ،  بررسی نسبت مالیاتی و سهم مالیاتی درآمدهای دولت در استان .16

 .1۷۱۳٫های استان تهران، پژوهشکده امور اقتصادی،  پیش بینی مالیات بر درآمد شرکت .1۳

 .1۷۱۷٫عوامل موثر بر تجارت درون صنعت کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسالمی، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی،  بررسی .1۱

 .طرح تحقیقاتی ۱همکاری یا داوری بیش از  .1۱

 

 های علمی فعالیت

 بتک .1

 .1۷۱۱٫اقتصاد کالن، تألیف درنبوش و فیشر ، نشر البرز ، چاپ هفتم با تجدید نظر،  1٫1

 .1۷۱۱٫دو، تألیف درنبوش و فیشر، نشر آسیم، چاپ اول، اقتصاد کالن  1٫2

 .1۷۳۱٫های فصلی محاسبات ملی ایران ، نشر جهاد دانشگاهی ،  داده 1٫۷

 .1۷۱۱٫توسعه اقتصادی، تألیف نفزایگر، نشر آسیم،  1٫4

 .1۷۱۱٫ای نهادی تاریخی، تألیف گروبوسکی، نشر نور علم،  توسعه اقتصادی با رویکرد منطقه 1٫5

 .1۷۱2٫ه مالیاتی ایران، تالیف،نشر فرهنگ شناسی، تحلیلی بر توسع 1٫6

 .1۷۱2٫، ترجمه، نشر آسیم، 2و 1اقتصاد کالن  1٫۳

 .دوم چاپ ،1۷۱۷ اقتصادی، علوم دانشگاه نشر گروبوسکی، تألیف تاریخی، نهادی ای منطقه رویکرد با اقتصادی توسعه 1٫۱
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  مقاالت 2

 مقاالت فارسی 2٫1

 .1۷۱۱٫، پاییز 22کارکرد دولت و بازار در فرایند رشد اقتصادی، پژوهش نامه اقتصادی، پژوهشکده امور اقتصادی، شماره  2٫1٫1

 .1۷۱1٫، زمستان ۳ایران، پژوهش نامه اقتصادی، پژوهشکده امور اقتصادی، شماره مزیت نسبی صنایع غذایی و صنایع پوشاک  2٫1٫2

، 2های اقتصادسنجی، پژوهش نامه اقتصادی، پژوهشکده امور اقتصادی، شماره  های خطی و خطی لگاریتمی با اتکاء به روش انتخاب میان مدل 2٫1٫۷

 .1۷۱۱٫پاییز 

 .1۷۳۱٫، مهر ۱انتظارات عقالیی در ایران، مجله برنامه و بودجه، شماره های پولی مناسب بر اساس فرضیه  بررسی و طراحی سیاست 2٫1٫4

 .1۷۳۱٫، زمستان ۱های اقتصادی، معاونت امور اقتصادی، شماره  ها و سیاست ارزیابی تأثیر نقدینگی بر ارزش افزوده بخش صنعت، فصلنامه پژوهش 2٫1٫5

های اقتصادی، معاونت امور اقتصادی،  ها و سیاست دیریت آن، فصلنامه پژوهشها در اقتصاد ایران بر مبنای ادوار تجاری و چگونگی م تحلیل نوسان 2٫1٫6

 .1۷۱۷٫، زمستان ۷۱شماره 

 .1۷۱۱٫، سال ششم، پاییز ۷های اقتصادی، شماره  تحلیلی بر اثر بخشی گسترش حجم پول بر تولید و تورم در اقتصاد ایران، پژوهش 2٫1٫۳

 .صادی، پژوهشکده امور اقتصادیبرآورد ظرفیت مالیاتی استان گلستان، پژوهش نامه اقت 2٫1٫۱

 .1۷۳۱٫آزمون توهم پولی بر مبنای نظریه انتظارات عقالیی در ایران، ششمین سمینار پولی و ارزی، بانک مرکزی ایران، اردیبهشت  2٫1٫۱

 .1۷۱۱٫بستان برآورد تابع تقاضای کل بورس اوراق بهادار در ایران، پژوهش نامه اقتصادی، پژوهشکده امور اقتصادی، ویژه نامه بورس، تا 2٫1٫1۱

 .1۷۱۱٫، تابستان 1شماره  ۱های اقتصادی، جلد  آزمون نظریه انتظارات در تابع تقاضای پول ایران، نامه مفید، سیاست 2٫1٫11

 .۱٫-1(:2)11; 1۷۱۱های اقتصادی تابستان  ریکاردو در تابع مصرف ایران، پژوهش –آزمون نظریه بارو  2٫1٫12

 .…علمی پژوهشی، مجله  2داور مجالت علمی پژوهشی، عضو هیأت تحریریه  2٫1٫1۷

 .1۱٫-1 صفحه ،1۷۱2 پاییز ،۷ شماره ،1 دوره کالن، و راهبردی سیاستهای ایران، در مسکن بازار بر مهر مسکن اثرات بررسی 2٫1٫14

 .1۷۱۷٫ زمستان/ دوازدهم شماره/ سوم سال گذاری، سرمایه دانش تهران، بهادار اوراق بورس در نوسان مجاز دامنه وجود با ربایش اثر بررسی 2٫1٫15

 .1۷۱۷, پاییز ،۳ شماره دوم، سال اقتصادی، و مالی های سیاست فصلنامه آن، تحلیل و ابعاد اثرات،: تهران بهادار اوراق بورس در نوسان مجاز دامنه 2٫1٫16

 .1۷۱۱٫ پاییز/  پانزده شماره/  چهارم سال گذاری، سرمایه دانش تهران، بهادار اوراق بورس در سهام نقدشوندگی و آزاد شناور سهام میزان رابطه 2٫1٫1۳

 مقاالت التین 2٫2

2.2.2 Monjazeb and Khajavi (2122), The impact of privatization on Employee job satise performance of selected banks a 

panel data model, Journal of Basic and Applied Scientific Research (JBASR), 3(4)474-481. 

2.2.2 Monjazeb, Najafi and Ramazanpour (2123), The effect of Oil price on the stock efficiency of petroleum production 

industries in Iran, Technical Journal of Engineering and Applifaction, case study of Iran, Technical Journal of 

Engineering and Applied Sciences, 2122-2-49247-311. 

2.2.3 Monjazeb and Ghanavati (2122), The Effects Of Privatization On The Efficiency Of Educational Units, Case Study 

Of Iran, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 6(23): 2-4, 2122. 

2.2.4 Monjazeb and Hosseinpoor (2123), The Effects of Exchange Rate and Interest Rate on the Stock Returns of Private 

Banks in Tehran Stock Exchange, Technical Journal of Engineering and Applied Sciences 2123-3-49371-374. 

2.2.2 Monjazeb and Takroosta (2123), The impact of new banking services on thed Sciences, 646-64298. 

2.2.6 Monjazeb and Hossenzade (2123), Impact of Oil Exports Income on Tehran Stock Exchange Dividend and Price 

Index (TEDPIX), Model Selection, World Applied Sciences Journal 22 (6): 824-823 
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2.2.7 Monjazeb and others (2123),The Effect of Economic Factors on the Efficiency of Mutual Funds in Iran, Technical 

Journal of Engineering and Applied Sciences, 2292717-2722. 

2.2.8 Monjazeb and Moosavi (2123), Exports Elasticity with Respect to the Various Economic Countries, a Panel Data 

approach Factors in Developed and Developing, International Journal of Management and Humanity Sciences, Vol., 

2 (6), pp. 218-222. 

2.2.4 Monjazeb and Others (2123), The effect of oil price shocks on economic growth (Case Study; selected Oil 

Exporting Countries), Technical Journal of Engineering and Applied Sciences, 2123-3-2792228-2222. 

2.2.21 Monjazeb, Asadi and Mohammadzadeh (2123), The Money Illusion Test of Iran Economy, International Research 

Journal of Applied and Basic Sciences, Vol, 6 (22): 2823-2826. 

2.2.22 Monjazeb and Baghernejad (2123), The Estimation of FDI capacity in Iran, International Research Journal of 

Applied and Basic Sciences, 7 (2): 214-223. 

2.2.22 Monjazeb, Rameh and Moosavi (2123), The Impact of Macroeconomic Variables and Tax Laws on Stock Return 

Rate (Casestudy: Iranian Petrochemical companies), Technical Journal of Engineering and Applied Sciences, 2123-

3-2493674-3681. 

2.2.23 Monjazeb and Mousavi (2124), Estimation Of The Iranian Saving Function in Comparision With Selected Oil 

Exporting Countries, Arth Praband: A Journal Of Economics and Management, Feb. 

2.2.24 Monjazeb, Ohadi and Sharifi(2124), The Relationship between Stock Risk and Return Using the Consumption 

Based Capital Asset Pricing Model (C-CAPM) in the Food and Pharmaceutical Industries, Banking and Finance 

Asian Journal of Research in Banking and Finance Vol. 4, No. 2, May 2124, pp. 41-213. 

2.2.22 Monjazeb and raeiszadeh(2124), Effect of Targeted Subsidies on Natural Gas Consumption of Residential Sector in 

Tehran, Asian Journal of Research in Business Economics and Management, Volum, 4, Issue 4, pp. 322-333. 

2.2.26 Monjazeb and Others(2124), The Estimation of Natural Gas Demand Function (Province Comparison Analysis), 

Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities Vol. 4, No. 4, April 2124, pp. 328-368. 

2.2.27 Monjazeb and Others(2124), EVALUATION OF THE EFFECT OF LIQUIDITY GROWTH ON SAVING RATE 

IN THE DEVELOPING COUNTRIES, Asian Economic and Financial Review, 2124, 4(7): 418-424. 

2.2.28 Monjazeb and Shakerian(2124), THE EFFECTS OF GOLD PRICE AND OIL PRICE ON STOCK RETURNS OF 

THE BANKS IN IRAN, Arabian Journal of Business and Management Review (OMAN Chapter) Vol. 3, No.4; 

April. 2124. 

2.2.24 Monjazeb and Others(2124), THE IMPACT OF OIL REVENUES ON BUDGET DEFICIT IN SELECTED OIL 

COUNTRIES, Arabian Journal of Business and Management Review (OMAN Chapter) Vol. 3, No.22; June. 2124. 
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2.2.21 Monjazeb and Others(2123), Phenomenon of Random Walk on Tehran Stock Exchange, European Online Journal 

of Natural and Social Sciences; vol.2, No. 3(s), pp. 2228-2232. 

2.2.22 Monjazeb and Nasiri(2124), Estimation of Non-oil Export Function of OPEC Countries, Using Panel Data, Arth 

Prabhand: A Journal of Economics and Management Vol. 3 Issue 6 June 2124, ISSN 2278-1624 , pp. 44-22. 

2.2.22 Monjazeb and Mostafapour(2124) An investigation on the effects of Mehr Housing Policy on the Housing Market 

of Iran, Asian Journal of Research in Business Economics and Management Vol. 4, No. 7, July 2124, pp.341-344. 

2.2.23 Monjazeb and Ayenehbandy(2124), Analysis of Housing Price Trends in Iran, Asian Journal of Research in Social 

Sciences and Humanities Vol. 4, No. 6, June 2124, pp.223-224. 

2.2.24 Monjazeb and Nosrati(2124), Effects of banking facilities on employment trends in selected provinces of Iran, 

Asian Journal of Research in Business Economics and Management Vol. 4, No. 2, May 2124, pp.214-224. 

2.2.22 Monjazeb and Others (2124), Relation of inflation and exchange rates with stock returns in Tehran Stock Exchange 

using vector auto-regression method, Asian Journal of Research in Banking and Finance, September 2124. 

2.2.26 Monjazeb and Others (2124), A Comparative assessment of the consumption function in selected Islamic and non-

Islamic countries, Asian Journal of Research in Business Economics and Management Vol. 4, No. 22, November 

2124, pp. 242-223. 

2.2.27  Monjazeb and Hajiaboli (2124), Estimating of household electricity optimal consumption in Iran with comparative 

methods, Asian Journal of Research in Business Economics and Management Vol. 4, No. 22, November 2124, pp. 

333-334. 

2.2.28 Monjazeb and Farajollahi (2124), The estimation of inflation model in Iran, Asian Journal of Research in Business 

Economics and Management Vol. 4, December 2124. 

2.2.24 Monjazeb and Moosavi (2124), The Impact of growth rate of real GDP per capita on the savings rate in Iran and 

some developing and developed selected countries, International Journal of Scientific Management and 

Development, Vol.2 (4), 422-432 September (2124 (.  

2.2.31  Monjazeb and Others, Estimating the Phillips Curve in Iran; Comparative Method, European Online Journal of 

Natural and Social Sciences, Vol. 4, No. 2, 2122. 

2.2.32  Monjazeb and Asadian, The Estimation of Tax Capacity in Oil Exporting Countries: A Panel Data Approach, 

Journal of International Economics and Management Studies- Vol.2, NO.2, Autumn 2124. 

2.2.32  Monjazeb and Others (2122), Effect of Foreign Direct Investment (FDI) on Economic Growth of Selected Host 

Countries, Asian Journal of Research in Business Economics and Management Vol. 4, Jun 2122. 
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 :های راهنمایی شده برخی از رساله

 .1۷۱2٫تهران، خصوصی سازی در ایران )با تاکید بر بخش نفت(، دانشگاه  .1

 .1۷۱۷٫ارزیابی تأثیر تبلیغات بر ماهیت رقابت و انحصار صنعت ایران، دانشگاه مفید،  .2

 .1۷۳۱٫نقش سرمایه گذاری خارجی در رشد اقتصادی، دانشکده امور اقتصادی،  .۷

 .1۷۱۷٫برآورد ظرفیت مالیاتی استان مازندران، دانشگاه مفید،  .4

 .1۷۱۱٫نفتی( بر شاخص نقدی و قیمت بورس اوراق بهادار تهران، دانشگاه علوم اقتصادی،  بررسی تأثیر درآمدهای ارزی )نفتی و غیر .5

 .1۷۱1٫ها با استفاده از تحلیل رگرسیونی، دانشگاه علوم اقتصادی، شهریور  بررسی خدمات نوین بانکی و تأثیر آن بر عملکرد بانک .6

 .1۷۱1٫های پنل، دانشگاه علوم اقتصادی، بهمن  یافته با استفاده از داده توسعه ی تأثیر صادرات بر اشتغال در کشورهای در حال توسعه و مقایسه .۳

 .1۷۱1٫شهر(، تابستان  تأثیر خصوصی سازی بر کارایی واحدهای آموزشی )مطالعه موردی: اداره آموزش و پرورش شهرستان بندر ماه .۱

 .1۷۱2٫ی منتخب صادرکننده ی نفت(، بهار ها¬ی موردی؛ کشورهای قیمت نفت بر رشد اقتصادی )مطالعهبررسی اثر شوک .۱

 .1۷۱2ای بین استانی(، پاییز  برآورد تابع تقاضای گاز طبیعی در ایران )تحلیل مقایسه .1۱

 .1۷۱2٫برآورد ظرفیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران، پاییز  .11

 .۱2٫ زمستان وطال، نفت جهانی قیمت از بهادار اوراق بورس بازار در شده پذیرفته های بانک پذیری اثر میزان بررسی .12

 ۱2٫. زمستان دیتا، پانل رویکرد با:  ایران تجاری و خانگی بخش در طبیعی گاز مصرف میزان بر ها یارانه اصالح تأثیر بررسی .1۷

 .۱2٫ بهار پنل، های داده از استفاده با منتخب کشورهای در خانگی برق مصرفی رفتار مقایسه .14

 .۱2٫ پاییز ایران، در مسکن بازار بر مهر مسکن اثرات بررسی .15

 .۱۷٫ پاییز منتخب، کشورهای مصرف بهینه مدل انتخاب .16

 .۱۷٫ پاییز تورم، بر ها یارانه کردن هدفمند تاثیر .1۳

 .1۷۱2٫ ایران، خصوصی گذاری سرمایه بر خصوصی بخش بانکی اعطایی تسهیالت نقش تحلیل .1۱

 .1۷۱2٫ دیتا، پانل رویکرد با ایران تجاری و خانگی بخش در طبیعی گاز مصرف میزان بر ها یارانه اصالح تاثیر بررسی .1۱

 .1۷۱۷٫ منتخب، کشورهای با آن مقایسه و ایران در خانگی برق مصرف مدل بررسی .2۱

 .1۷۱2٫ ایران، بر تاکید با تابلویی های داده از استفاده با انرژی مصرف بر مالی توسعه تاثیر بررسی .21

 .1۷۱1 نفتی، غیر و نفتی توسعه حال در کشورهای در دیتا پانل های داده از استفاده با تورم بر دولت ی اندازه تاثیر مقایسه .22

 .1۷۱۷٫ زمستان فارس، خلیج  حوزه نفتی کشورهای با پیشرفته کشورهای مصرفی کاالهای واردات تقاضای تابع بررسی .2۷

 .1۷۱۷٫ زمستان پانل، قارچ مدل – ایران در معدن و صنعت های زیربخش تولید میزان بر نفت قیمت تغییرپذیری بررسی .24

 

 همایش های علمی

بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، نخستین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مطالعه موردی بر بازده سهام  SMB تاثیر نرخ تورم بر فاکتور .1

 .1۷۱1٫مالی و سرمایه گذاری 

 .1۷۱1٫تاثیر نااطمینانی نرخ ارز بر روی میزان تولید بخش صنعت در ایران، اولین کنفرانس ملی چالش های اصلی صنعت و تولید ملی  .2
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 .1۷۱2٫ بهمن صنایع، مهندسی
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 .1۷۱۷اردیبهشت اجتماعی، علوم و حسابداری مدیریت، اقتصاد، المللی
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