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 المللنيبو  اقتصاد پولي
 18.67 تهران دانشگاه علوم و تحقيقات 1399 1394

 (19.5نمره –)باکسب درجه عالي  کوین( بر حق الضرب مجازی )بيت یهاپولرساله: اثر گسترش عنوان 

 1394در سال  دانشگاه آزاد اسالمي( PhDرتبه اول آزمون ورودی کنکور دکترای تخصصي ) 

 کارشناسي ارشد

 علوم اقتصادی

ریزی و تحليل برنامه

 سيستمهای اقتصادی

 17.75 تهران دانشگاه علوم و تحقيقات 1391 1389

 (19.5نمره –کسب درجه عالي با)افزوده در کشورهای منتخب منطقه منا امه: اثر استقرار ماليات بر ارزشنعنوان پایان

 کارشناسي
 علوم اقتصادی

 اقتصاد نظری 
 17.41 تهران دانشگاه آزاد تهران مرکز 1389 1385

 17.98 تهران ابوعلي سينا 1385 1384 ریاضي و فيزیک يدانشگاهشيپ

 19.31 تهران ابوعلي سينا 1384 1383 ریاضي و فيزیک دیپلم

 تدریسسوابق  •

 مرکز محل تدریس مقطع تحصيلي عنوان درس

 موسسه آموزشي عالي آزاد اکسين دوره عمومي )آشنایي با رمز ارزها(تحول در نظام پولي 

 دکتری اقتصاد خرد
 ((TA)دستيار آموزشي در دوره دکتری) خردتدریس و حل تمرین مسائل اقتصاد 

 تحقيقات تهرانو دانشگاه علوم 

 کارشناسي ارشد اقتصاد کالن
و تدریس و حل تمرین مسائل اقتصاد کالن مقطع کارشناسي ارشد دانشگاه علوم 

 تحقيقات تهران

 دانشگاه جامع علمي کاربردی تهران ،واحد عالمه طبرسي کارداني اقتصاد کالن

 دانشگاه آزاد اسالمي  کارداني و کارشناسي اقتصاد خرد

 اقتصاد کالن-اقتصاد خرد-کليات علم اقتصاد-اقتصاد دیجيتال -بنياناقتصاد دانش توانایي تدریس در دروس:

 آموزشي يهاکارگاهشرکت در  •

•  

 برگزارکننده نوان کارگاه آموزشيع 

 تهران دانشگاه علوم و تحقیقات آماری ناپارامتریک( یهاآزمون)SPSSتحلیل آماری با 

 تهران دانشگاه علوم و تحقیقاتدانشکده مدیریت و اقتصاد  Eviewsتحلیل سنجی 
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 ميزان تسلط نام دوره

 (Intermediate)  زبان انگلیسی

 توانائی در )خواندن، نوشتن، مکالمه( خوب

 دانشگاه آزاد اسالمی  EPTموفقیت در آزمون زبان

 ITفنون 

ICDL1, ICDL2 
 با کسب درجه عالی کشور یاحرفهدارای گواهینامه مهارت از سازمان فنی و 

 :پژوهشي -وابق اجرایيس •

 هوشمندتخصصی اقتصاد  یهانشست و دبیر پژوهشگر پژوهشکده وزارت امور اقتصادی و مجری •

 - بررسی جایگاه رمزپول ها در صنعت پرداخت شرکت دانش گستر ایران با عنوان با همکاریدانشگاه تربیت مدرس  در آموزشی-وبینار تخصصیبرگزاری  •

 (1400)تیر داده به مثابه ارز

 (1400)اردیبهشت  زنجیره بلوکی و رمزپول ها دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملیسخنران همایش تخصصی  •

 (1397)  دبیر میزگرد بالک چین و عضو کمیته علمی دومین همایش ملی اقتصاد دفاع در دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی •

 (1400-1397 ) مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی فرماندهی کل قوا  تحقیقاتیهای  پروژهو ارزیاب استاد داور ، استاد راهنما  •

 (1400) وزارت امور اقتصادی و دارایی یاقتصاد یهااستیها و سپژوهش یپژوهش -یفصلنامه علمداور مقاالت  •

 (1397ز تحقیقات سیاست علمی کشور )شرکت در همایش اقتصاد ملی و پیچیدگی اقتصادی مرک •

 (1395 اتژیک شرکت سرویس بیمه شهر )ی استرزیربرنامهعملیاتی  -ناظر طرح تحقیقاتی •

 و خدمات بورس یرساناطالعشرکت در کارگاه آموزشی بازار سرمایه شرکت  •

بورس و  یهانامهیگواهتمدید  یهادورهمتعددی از جمله  یهادورهاقدام به برگزاری   1394 در سالکارشناس آموزشی در گروه دانش شاخص بازار سرمایه  •

 .گردیدمی گزار در بازار سرمایه که زیر مجموعه شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بر ییشوپولدوره مبارزه با 

 :مقاالت پذیرفته شده •

 عنوان مقاله
نام و محل 

 پذیرش
 نوع مجله

سال 

 انتشار

 در کشورهای منتخب منطقه منا افزودهارزشاثر استقرار مالیات بر 
The Effect of Value Added Taxation (VAT) on 

  Selected Middle Eastern and North African Countries (MENA) 

سازمان امور مالیاتی 

 کشور

 فصلنامه 

 پژوهشی -علمی

 پژوهشنامه مالیات

1392 

سایت  :تفریحی با استفاده از رویکرد هزینه سفر انفرادی تک منظوره مطالعه موردی یهاتیساگذاری اقتصادی ارزش
 دربند تهران

Estimating Recreation Demand Function By Using 

Zero Truncated Poisson Distribution And Different Rates Of Travel Time Valuations In 

The 

Individual Travel Cost Approach; Case Study: Tehran Darband Site (IRAN) 

دانشگاه آزاد اسالمی 

 واحد تهران مرکزی

 فصلنامه

 پژوهشی -علمی 

 علوم اقتصادی 

1393 

 نوسانات قیمت نفت بر بازدهی قیمت سهام ریتأثبررسی 
 نفتی(های پتروشیمی پایه )مطالعه موردی بر بازدهی شرکت

Effect of oil price volatility on stock price return 

 (Case study of the efficiency of oil-based petrochemical companies) 

 نوین در  یهاپژوهش یالمللنیبکنفرانس 

  علوم انسانی

 (فرانسه -پاریس)

1395 

در قالب رویکرد مدل تعادل عمومی پویای تصادفی  الضربحقو  کوین( بر تقاضای پول)بیت هاپولرمزثر گسترش ا
(DSGE) 

The impact of the expansion of cryptocurrencies (Bitcoin) on the amount of money demand 

and seigniorage via DSGE Model 

 پژوهشکده 

 تحقیقات راهبردی

 فصلنامه 

 پژوهشی -علمی

 راهبرد اقتصادی

1399 

 CIAدر قالب مدل  رانیا یپول رسم ی( بر تقاضانیکو تی)ب یمجاز یهاگسترش پولاثر 
The impact of the expansion of virtual currencies (Bitcoin) on the amount of formal money 

demand (the country's money, rial) via CIA Model 

وزارت امور اقتصادی 

 و دارایی

 فصلنامه 

 یپژوهش -یعلم

و  هاپژوهش

 یهااستیس

 یاقتصاد

1399 

 

 


