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پژوهشنامه » گروه منتخب«در بورس اوراق بهادار  يز واگذارقبل و بعد ا یدولت يعملکرد شرکتها یبررس -4
 1385ي اقتصاد

 

 .42، شماره 1369، مجله تحقیقات اقتصادي دانشگاه تهران، پاییز »گیري نابرابري درآمد اندازه« -5
 .18، شماره 1370، نشریه علمی فنی دانشگاه امیرکبیر،پائیز »گیري نابرابري درآمد تیل یادداشتی براندازه« -6
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، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادي، »اي کشور گیري تأثیر عوامل مؤثر بر حق بیمه کل و تعیین ظرفیت بالقوه بیمه اندازه« -8

 .1381بهار 

  ۲ 
 



، »یران با کشورهاي واقع در آسیاي جنوب غربیهاي تجاري ا بررسی جریان تجارت خارجی و تقارن سیکل« -9
 056شماره  1389پژوهشنامه بازرگانی، 

اي  بررسی آثار ایجاد یک موافقتنامه تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه بر جریانات تجاري و درآمدهاي تعرفه« -10
 .24، شماره 1386، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادي، بهار »ایران

-1384گذاري بخش خصوصی به روش تجزیه واریانس ( رابطه انتشار سهام و عوامل نهادي با سرمایه تخمین« -11
 .1387نامه بازار سرمایه، بهار  ویژه  ، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادي،)»1353

 1393سال -پژوهشنامه بازرگانی"درآمدي بر عملکرد صادراتی کاالهاي دانش بنیان ایران، با رویکرد رقاتبندي"-
 67شماره 

 ترویجی: -عناوین مقاالت علمی

 1381ي) پژوهشنامه اقتصاد(کشور يا مهیبالقوه ب تیظرف نییکل و تع مهیعوامل مؤثر بر حق ب ریتأث يریاندازه گ -1
 يباقر کالنتر عباسدکتر خسرو منطقی، 

 دکتر خسرو منطقی 1380ي) پژوهشنامه اقتصاد( لینابرابر ت يریاندازه گ اریمع -2

 کتب:

)، انتشارات 1383( ،(OIC)عوامل مؤثر بر تجارت درون صنعت کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسالمبررسی  -1
پور،  بیگدلی؛ مهدي تقوي؛ یوسف حسن (با همکاري محمدتقی ضیایی .مؤسسه مطالعات پژوهشهاي بازرگانی 

 مهر، محمدرضا منجذب و ناصر فرشاد گوهر) بنیامین محمدي

 انتشارات خدمات آموزشی رزمندگان اسالم -1375-) علوم تجربی1ریاضیات ( -2

 . 1373دمات آموزشی رزمندگان اسالمخانتشارات  -1375-) علوم تجربی2ریاضیات ( -3

: ناشر ،1373بهار فایده در جهت گسترش و سرمایه گذاري در بخش نساجی در اقتصاد ایران. –تحلیل هزینه  -4
و دارایی (با همکاري دکتر مرتضی قره باغیان،احمد میرمطهري، سهیال  معاونت اموراقتصادي وزارت اموراقتصادي

 امیرکمالی، مرتضی اسدي، علیرضا جرجرزاده شوشتري، حسین میرزایی اخیجهانی)

( آمار و کاررد آن در مدیریت   Statiscal in management and economicویرایش ترجمه کتاب  -5
 امور اقتصادي.  انتشارات دانشکده 1376و اقتصاد) شهریور 

 طرح تحقیقاتی:

دانشکده علوم "بررسی میزان رضایت اعضاء از فعالیتهاي تعاونی اعتبار در سطح استان تهران"مجري طرح -12
 1383اقتصادي سال 

، معاونت امور »گذاري در بخش نساجی در اقتصاد ایران تحلیل هزینه و فایده در جهت گسترش سرمایه«همکار طرح  -13
 .1383وزارت امور اقتصادي و دارایی، بهار  اقتصادي

 .1380، پژوهشکده امور اقتصادي و دارایی، »ظرفیت بیمه در ایران«مجري طرح،  -14

  ۳ 
 



هاي آنها در کشور و ارائه راهکارهاي  بررسی مسائل و مشکالت شرکتهاي تعاونی اعتبار و اتحادیه«مجري طرح  -15
 .1380ارت تعاون، ، وز»علمی و کاربردي براي توسعه کمی و کیفی آنها

، »ارزیابی عملکرد شرکتهاي دولتی (گروه منتخب) قبل و بعد از واگذاري در بورس اوراق بهادار«مجري طرح  -16
 .1383پژوهشکده امور اقتصادي، پاییز 

بررسی آثار ایجاد یک موافقتنامه تجارت ترجیحی بین ایران و شرکاي عمده تجاري بر درآمدهاي «مجري طرح  -17
 .1384، پژوهشکده امور اقتصادي، »(مطالعه موردي ایران و ترکیه) اي دولت تعرفه

 .1383، دانشگاه عالمه طباطبائی، پاییز »یافته پویا هاي خطی تعمیم تحلیل بیزي رگرسیون لجستیک مدل«ناظر طرح  -18
کده امور ، پژوهش»المللی ارزیابی رقابتمندي صنایع دانش بنیان ایران در نظام چندجانبه تجارت بین«مجري طرح  -19

 .1389اقتصادي، 
گیري تأثیر متغیرهاي کالن اثرگذار بر آن طی دوره  بررسی خسارت کل صنعت بیمه کشور و اندازه«مجري طرح  -20

 .1388، پژوهشکده امور اقتصادي، »بینی آن تا پایان دهه هشتاد و پیش 84-1338

 علمی: همایش هاي علمی کمیته در عضویت

عضو کمیته علمی انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی و رئیس پانل تخصصی ارزیابی مقاالت یازدهمین همایش  -1
 صنعت حمل و نقل ریلی

 دبیر کمیته علمی چهاردهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی -2

 دبیر کمیته علمی پانزدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی -3

 یش بین المللی حمل و نقل ریلیدبیر کمیته علمی شانزدهمین هما -4

 فدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلیدبیر کمیته علمی ه -5

 

مقاله علمی کامل داوري شده و خالصه مقاله علمی در مجموعه مقاالت یا مجالت همایشهاي علمی 

 معتبر:

 ي)گذار هیو سرما یمال تیریمد ،يحسابدار یکنفرانس مل(QLAPسهام با استفاده از  نهیانتخاب سبد به -1

  زیحسن رنگر - انیشهره کاظمبا همکاري 

شده در بورس اوراق  رفتهیپذ ییدارو يدر گردش در شرکت ها هیسرما تیریگذار بر مد ریعوامل تاث یبررس -2
 ییایض یمحمد تقي) با همکاري گذار هیو سرما یمال تیریمد ،يحسابدار یکنفرانس مل(بهادار تهران

 یمیرح هانیک -یگدلیب
بررسی رابطه نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار سهام و چولگی بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران  -3

(کنفرانس بین المللی علوم رفتاري و مطالعات اجتماعی) با همکاري جواد فخري قورمیک، علی اصغر انوارري 
 رستمی ، مهدي باغبان

  ۴ 
 



به بخش  یاجتماع نیگزاران سازمان تأم مهیر بامو يتهایفعال یبرخ يبرون سپار دهیفا نهیهز یبررس -4
 ي بذرافشان قاسم آباد یمان) با همکاري و اقتصاد کسب و کار تیریکنفرانس ساالنه مدی(خصوص
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