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 -2وضعيت تحصيلي
مقطع

رشته

دانشگاه

سال اخذ مدرک

کارشناسي

علوم اقتصادی

فردوسي مشهد

1371

کارشناسي ارشد

علوم اقتصادی

تربيت مدرس

1376

دکترا

علوم اقتصادی

الزهرا

1389

 -3مقاالت علمي چاپ شده در نشريات علمي
رديف

عنوان

موضوع

1

اثرات غير خطي تورم بر رشد اقتصادي
برآورد نرخهاي حمايت اسمي و موثر
محصوالت كشاورزي در ايران
مروري اجمالي بر نقش فرش در اقتصاد
ايران
بررسي سياستهاي ارزي بر صادرات فرش
دستباف ايران
بررسي تاثير تعرفه بر متغيرهاي كالن
اقتصادي
برآورد نرخهاي اسمي و موثر گندم و جو
در ايران
بررسي چگونگي تامين مالي در شبکه
هاي توليد كنندگان زنان روستايي
(مطالعه موردي)
بررسي وضعيت اشتغال و بيکاري در
كاشمر
راهکارهاي توسعه ملي و منطقه اي در
بردسکن
تاثير نوسانات قيمت نفت بر توليد بخش
كشاورزي ايران(بيماري هلندي)
نقش اعتبارات بانکي در توسعه فرصتهاي
شغلي

تورم

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

آنها كه از جهاني شدن زيان ديده اند
عوامل اقتصادي و اجتماعي موثر بر
اشتغال زنان روستايي
بررسي عوامل موثر بر صادرات زعفران
ايران
تعامل با اقتصاد جهاني و آثار كاهش نرخ
تعرفه بر بخش كشاورزي ايران  :رويکرد
مدل تعادل عمومي قابل محاسبه
بررسي و تحليل ساختار بازار و مزيت
نسبي صادراتي انگور و سيب حهان و ايران

انتشار

محل انتشار

ماه
-

سال
77

سياستهاي حمايتي

1

77

فرش

4

78

فرش

-

78

تعرفه

1

78

حمايت

9

80

تامين مالي

12

80

ماهنامه علمي جهاد – شماره 246-247
1380

اشتغال

-

79

ماهنامه جاده ابريشم ويژ ه نامه كاشمر

توسعه

-

80

بخش كشاورزي

1

83

اشتغال

-

83

جهاني شدن

10

83

اشتغال

بهار

85

زعفران

تابستان

85

جهاني شدن

بهار

89

روستا و توسعه  -سال سيزدهم شماره
1

صادرات

بهار

90

پزوهشنامه اقتصادي –سال يازدهم-
شماره اول

1

مجله برنامه و بودجه – شماره 1377-54
فصلنامه علمي – پژوهشي مدرس –
دوره دوم – شماره ششم – بهار 1377
مجله تازه هاي اقتصاد – تيرماه 1378
ماهنامه علمي جهاد – شماره -224-225
1378
فصلنامه علمي – پژوهشي مدرس –
دوره سوم – شماره اول – بهار 1378
ماهنامه علمي جهاد – شماره -244-245
آبان و آذر 1380

ماهنامه جاده ابريشم ويژ ه نامه
بردسکن
پژوهشنامه اقتصادي سال چهارم
شماره اول بهار 1383
اقتصاد كشاورزي و توسعه  -سال
دوازدهم شماره 46
كتاب ماه علوم اجتماعي سال هشتم
شماره 87
اقتصاد كشاورزي و توسعه  -سال
چهاردهم شماره 53
پژوهشهاي اقتصادي سال ششم
شماره دوم تابستان 85

رديف

عنوان

انتشار

موضوع

ماه

محل انتشار

سال

تحليل فضايي شاخص هاي فقر مناطق
17
18
19

20

روستايي به تفكيك استان
برآورد ارزش اقتصادي حفاظت از تاالب
استيل استان گيالن

Factors affecting Irans animal
products export: A Cointegration analysis
Measuring sustainabiltity levels
of rural development(case study

توسعه روستايي

90

فصلنامه اقتصاد و جامعه  ،سال هشتم،
شماره  28-27بهار و تابستان 1390

منابع طبيعي

91

اقتصاد كشاورزي و توسعه -شماره
/80سال 20

Trade

2012

J.A.Science and Technology
No6/Vol14

Rural development

2013

J.A.Sience,Engineering and
Technology

توسعه روستايي

93

روستا و توسعه  ،سال هفدهم ،شماره 2
(پياپي  ،)66تابستان 1393

Marketing
Management

2014

):karaj county
سطوح پايداري توسعه روستايي در

21

شهرستان كرج

Journal of Novel Applied
)Sciences (JNASCI
12/02/2014 Saeed
Ebrahimzadeh Mabood ,
Fatemeh Pasban and Reza
Moghaddasi

Introducing and Analyzing Egg
22

Marketing Management (Case
:study
)Alborz Province
Poverty Reduction:
Empowerment Approach

23

through Developing Small
Businesses and

2015

International Journal of
Management StudiesISSN:
., March 4Vol. 8983-0127
18-173. 2015
Authors: Abbas Laki,
Fatemeh. Paseban and
Amir.Mohammadinejad

صنعت اسب

94

دو ماهنامه دنياي اسب ،سال يازدهم،
شماره 53

رقابت پذيري

۹4

فصلنامه علوم اقتصادي ،دوره ،۹
شماره 3۲

Entrepreneurship

Entrepreneurship
توسعه صنعت اسب كاسپين :تبيين
24

24

راهبردهاي اساسي دولت
عوامل موثر بر تغييرات نرخ ارز واقعي
و تاثير آن بر شاخص رقابت پذيري در
)(۱35۸-۹۲اقتصاد ايران

 -4مقاالت ارائه شده در كنگره ها و همايشهاي علمي
رديف
1

عنوان
بررسي رابطه ميان بيمه عمر و رشد
اقتصادي

موضوع

نحوه ارائه

ارائه
ماه

سال

چاپ نشده

چاپ شده

برگزار كننده

بيمه عمر

9

76

*

بيمه مركزي

برنامه دولت

8

79

*

تربيت مدرس

بررسي نظرات و انديشه هاي حضرت امام
2

خميني (ره) در زمينه موضوعات برنامه
هاي اقتصادي دولت

3
4
5

ارزيابي اقتصادي اعتبارات تکليفي در
مرغداريهاي گوشتي استان خراسان
اشتغال زنان روستايي به تفکيك بخشهاي
اقتصادي
بررسي خصوصيات اقتصادي و اجتماعي
شهرستان كاشمر

اعتبارات

11

79

اشتغال

6

80

*

كاشمر

6

80

*

2

*

اقتصاد كشاورزي
اداره كل فني و حرفه
اي خراسان
جهاد كاشمر

رديف
6
7
8
9
10
11

12

عنوان
بررسي سياستهاي پولي و مالي بر صنعت
نساجي در ايران
بررسي رابطه ميان بيمه عمر و پس انداز
در ايران
بررسي تاثير صادرات فرش بر بخش
كشاورزي (بيماري هلندي)
بررسي و ارزيابي فرآيند اعتبارات تکليفي
از ديدگاه توليد كنندگان مرغ گوشتي در
استان خراسان
نقش زنان كارآفرين در توسعه روستايي
كشورهاي در حال توسعه
بررسي منابع تامين مالي توليد كنندگان
بخش كشاورزي و ارزيابي آن
بررسي علل ضايعات شير دامداران در
استان خراسان و ارائه راهکارهايي براي
كاهش آن

موضوع

نحوه ارائه

ارائه
ماه

سال

چاپ نشده

چاپ شده

برگزار كننده

نساجي

8

80

*

تربيت مدرس

بيمه

9

80

*

بيمه مركزي

صادرات فرش

7

82

*

مركز تحقيقات فرش

اعتبارات

11

79

*

اقتصاد كشاورزي

كارآفريني

6

82

*

موسسه توسعه روستايي

منابع مالي

9

82

*

وزارت جهاد كشاورزي

محصوالت

8

84

*

تربيت مدرس

ضايعات
كشاورزي

بررسي و تحليل روند هزينه هاي توليد
13

برنج (دانه بلند مرغوب و دانه بلند

همايش ملي

پرمحصول) طي سالهاي  1379تا 1382

برنج كشور

بررسي عوامل موثر بر اشتغال غيرزراعي
14

در خراسان

10

*

85

انجمن برنج ايران

همايش
اقتصاد

8

*

86

انجمن اقتصاد كشاورزي

كشاورزي
بررسي و تحليل برنامه هاي توسعه
15

روستايي از بعد كارآفريني و ايجاد
فرصتهاي شغلي در ايران

16

17

همايش توسعه
روستايي

بررسي شاخص هاي فقر در مناطق روستايي

همايش نيم

كشور به تفکيك استان طي سالهاي  1376تا

قرن با اقتصاد

1385

خانوار

بررسي مسائل اقتصادي اجتماعي و
وضعيت زنبورداري در استان گيالن

زنبور عسل

11

11

9

86

89

89

موسسه توسعه روستايي

*

*

*

مركز آمار ايران
موسسه تحقيقات علوم
دامي

بررسي رابطه ميان شاخص توسعه
18

يافتگي و اشتغال رسمي زنان روستايي

زنان روستايي

9

90

*

دانشگاه فردوسي مشهد

در استانهاي كشور در سال 1385
19

بررسي و تحليل افزايش قيمت مواد
غذايي بر فقر روستايي در ايران
بررسي عوامل اقتصادي –اجتماعي

20

تامين كننده امنيت توليدي و
درآمدي بخش كشاورزي

21

فقر
پدافند
غيرعامل

نقش صندوق هاي بازنشستگي در

تامين

تامين مالي طرح هاي سرمايه گذاري

اجتماعي

11

4

4

90

90

90

يا بخش تعاوني مي تواند رويکردي
22

براي توسعه اشتغال نيروي انساني زنان
كشور باشد؟

*

*

*

دانشگاه زاهدان

وزارت جهاد كشاورزي

دانشگاه پيام نور
همايش تعاون  ،زن و

93

تعاوني

اشتغال و نقش آن در
توسعه رفاه اجتماعي
وزارت كار

3

رديف

عنوان

موضوع

ارائه
ماه

نحوه ارائه
سال

چاپ نشده

چاپ شده

برگزار كننده

 -5طرحهاي تحقيقاتي
رديف

نام طرح

مجري طرح و
زمان اجرا

وضعيت طرح

نحوه
همکاري

بررسي سياستهاي حمايتي در ايران و برآورد نرخ
1

تعرفه موثر در بخش كشاورزي -پايان نامه كارشناسي

پاسبان 1376

خاتمه يافته

مجري

ارشد و طرح پژوهشي1376-
2

3

4

5
6
7

ارزيابي اقتصادي تبصره هاي تکليفي در مرغداريهاي
گوشتي استان خراسان1378-
بررسي مشاغل زودبازده در فعاليتهاي جهاد سازندگي
خراسان1378
ارزيابي نواحي صنعتي در استان خراسان1379-
ارزيابي كارخانجات آسفالت جهاد سازندگي
خراسان1379-
تعيين اندازه بهينه دامداريها در استان خراسان 1381-
ارزيابي مراكز جمع آوري شير در استان خراسان -
1381

8

بررسي و ارزيابي مشاغل روستايي در استان خراسان

9

بررسي تاثير مالياتها و عوارض بر صنايع كوچك ايران

10
11
12
13
14
15

پاسبان 1378

سازندگي

ارزيابي عملکرد صنعت بيمه در ايران ( آسيا و ايران )

پاسبان 1379-

خاتمه يافته

پاسبان 1381

خاتمه يافته

مجري

مركز تحقيقات روستايي

پاسبان 1381

خاتمه يافته

مجري

اداره كل تعاون خراسان

پاسبان 1382

خاتمه يافته

مجري

مركز تحقيقات روستايي

خاتمه يافته

همکار

خاتمه يافته

همکار

خاتمه يافته

همکار

خاتمه يافته

همکار

خاتمه يافته

همکار

وزارت اقتصاد

خاتمه يافته

همکار

شركت مهندسي اوت

ميترا معظمي

خاتمه يافته

همکار

مركز تحقيقات روستايي

پاسبان 1386-

خاتمه يافته

مجري

مركز تحقيقات روستايي

سازمان جهاد
سازندگي
خراسان 1379

دكتر فيروزه
عزيزي 1381-

پاسبان 1383
دكتر صباغ
1382
دكتر فيروزه
عزيزي 1376-

تدوين بخش اقتصادي طرحهاي جامع شهر شيروان و
قوچان

اوت1379 -

شهرستان اراک

معاونت عمران سازمان جهاد

همکار

شركت مهندسي

نقش سرمايه اجتماعي در پذيرش يکپارچه سازي در

خاتمه يافته

همکار

مركز تحقيقات روستايي

خاتمه يافته

فرش دستباف ايران

تهران

خاتمه يافته

مجري

مركز تحقيقات روستايي

مجري

عزيزي 1381-

امکان سنجي بورس محصوالت كشاورزي در استان

بازرگاني

خراسان 1378

بررسي تاثير سياستهاي تجاري بر صادرات و توليد

روستايي كشور

موسسه مطالعات و پژوهشهاي

سازمان جهاد

دكتر فيروزه

بررسي مصرف شير و فرآورده هاي آن در مناطق

كارفرما

كشاورزي خراسان
معاونت عمران سازمان جهاد
كشاورزي خراسان

مركز مطالعات مديريت و
بهره وري
مركز مطالعات مديريت و
بهره وري
مركز تحقيقات روستايي
مركز مطالعات مديريت و
بهره وري

شناخت مزيتهاي نسبي و امکانسنجي استقرار صنايع
16

تبديلي و تکميلي بخش كشاورزي در حوزههاي
شهرستاني(فارس و لرستان)

17
18
19

ارزيابي عملکرد صندوق توسعه اشتغال روستايي در
ايجاد فرصتهاي شغلي در استان خراسان
ارزيابي تعامل با اقتصادي جهاني بر صادرات بخش
كشاورزي (پايان نامه دكترا)
بررسي نقش تسهيالت تکليفي بخش تعاون در ايجاد
اشتغال ()83-85

پاسبان 1385-

خاتمه يافته

مجري

مركز تحقيقات روستايي

پاسبان 1389-

خاتمه يافته

مجري

دانشگاه الزهرا

پاسبان 1386-

خاتمه يافته

مجري

مركز تحقيقات روستايي

4

رديف

نام طرح

20

مطالعات اقتصادي برنامه توسعه شيالت در البرز شمالي
تدوين سند راهبردي توسعه سرمايه گذاري شركت

21

مادر تخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايه
گذاري و صندوقهاي غيردولتي در بخش كشاورزي
طرح تهيه و تدوين استراتژي بخش معدن و ارائه

22

راهکارهاي اجرايي جهت تحقق اهداف بيست ساله
كشور

مجري طرح و
زمان اجرا
پاسبان 1388-
دكتر فيروزه
عزيزي 1386-
دكتر فيروزه
عزيزي 1386-

وضعيت طرح
خاتمه يافته

نحوه
همکاري
مجري

كارفرما
مركز تحقيقات روستايي
صندوق حمايت از توسعه سرمايه

خاتمه يافته

همکار

گذاري و صندوقهاي غيردولتي
در بخش كشاورزي

خاتمه يافته

همکار

وزارت صنايع و معادن
موسسه پژوهش هاي برنامه

23

ارزيابي عملکرد صندوق بازنشستگي وزارت جهاد
كشاورزي

دكتر مير 1389-

خاتمه يافته

همکار

پاسبان1391-

خاتمه يافته

مجري

دكتر زاد1389-

خاتمه يافته

همکار

خاتمه يافته

همکار

خاتمه يافته

همکار

ريزي  ،اقتصاد كشاورزي و
توسعه روستايي وزارت جهاد
كشاورزي

24

ارزيابي اقتصادي توسعه صنايع فرآوري كشاورزي در
دو استان گيالن و مازندارن

بانك كشاورزي
موسسه پژوهش هاي برنامه

25

شناخت بازار و بازاريابي محصوالت شيالت در
استانهاي شمالي

ريزي  ،اقتصاد كشاورزي و
توسعه روستايي وزارت جهاد
كشاورزي

26

بررسي عوامل موثر در توليد عسل در زنبورداريهاي

مهندس افروزان-

استانهاي تهران/قزوين/گلستان /گيالن و مازندران

1389

برآورد بهره وري كلي و جزيي پرورش ماهيان
27

خاوياري ،استخواني وقزل آال و ارائه راهکارهاي
بهبود آن

موسسه پژوهش هاي برنامه
مهندس كاليي-
1389

28

توسعه روستايي وزارت جهاد
موسسه پژوهش هاي برنامه

پاسبان1391-

خاتمه يافته

مجري

(از ديدگاه پدافند غيرعامل)
29
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 -6كتاب
-1زهرا رضایي  ،محمدحسين حافظيان ،سيدمحمد احمدی سيدرضا صالحي اميری ،فرزانه مافي  ،سيدجواد نگارنـده ،فاطمـه
پاسبان  ،سارا مژده ای ،مهـدی نياکـاني فـر /زنـان و توسـعه  /مرکـز تحيييـات اسـتراتژیم /معاونـت پژوهشـهای فرهنگـي و
اجتماعي  /گروه پژوهشي اجتماعي1388/
-2پاسبان  ،فاطمه  ،اصالح نظام تعرفه ای بخش کشاورزی ایران  ،اتاق بازرگاني تهران .1391 ،
-3فاطمه پاسبان ،جهانبخش امامي ،جایگاه بخش کشاورزی در اقتصاد ملي و استاني  ،موسسه پژوهشهای برنامه ریزی،
اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایي (آبان(1394 ،
-4مجموعه مياالت نخستين همایسش ملي مدیریت زمين در ایران موسسه پژو هش های برنامه ریزی  ،اقتصاد کشاورزی
و توسعه روستایي1394،
-5کشت فراسرزميني ،موسسه پژوهشهای برنامه ریزی ،اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایي (آبان(1394 ،
-7تدريس و آموزش
 -1دانشگاه پيام نور مشهد  :سالهای  1376تا  - 1378دروس اصول علم اقتصـاد  1و  ، 2اقتصـاد کـالن  ،مبـاني امـور مـالي و
تنظيم بودجه  ،فراگرد تنظيم و کنترل بودجه .
 -2مرکز آموزش عالي شهيد هاشمي نژاد  :سالهای  1378تا  : 1379دروس مـدیریت مـالي  ،اصـول تنظـيم و کنتـرل بودجـه و
ارزیابي اقتصادی طرحها.
 -3دانشگاه آزاد اسالمي مشهد  :سال  1379درس مدیریت مالي .
 -4دانشگاه الزهرا  ،پول و بانکداری و ارز  ،سال  1385و 1386.
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 -5برگزاری دوره های آموزشي برای دهياران(آشنایي با نحوه وضع و وصول عـوار)) و کارشناسـان اشـت ال وزارت کـار و
امور اجتماعي (مباحث مربوط به اشت ال و قوانين و ميررات آن و توسعه انساني)

 -6دانشگاه آزاد واحد فيروزکوه – اقتصاد ایران و پول و بانکداری  ،سال 1386
 -7دانشگاه پيام نور تهران – اقتصاد کار و اقتصاد کشاورزی 1389،

 -8دانشگاه پيام نور تهران – اقتصاد سنجي ارشد  1389،و 1390و1391و 1392و 1393و1394
-9دانشگاه پيام نور شميرانات – اقتصاد سنجي ارشد 1390،و1391و 1392و 1393و 1394

-10دانشگاه پيام نور تهران – سمينار اقتصاد کشاورزی 1390،

 -11دانشگاه پيام نور کرج – مدیریت مالي /اقتصاد اسالمي و اقتصاد مدیریت  1389،و 1390و1391و1392و1393و1394
 -12دانشگاه آزاد واحد علوم و تحيييات – تجارت محصوالت کشاورزی  1389،و 1390و1391و1392و 1393
 -13دانشگاه پيام نور شميرانات – اقتصاد خرد پيشرفته و روش تحييق 1392،و 1393و1394
 -8راهنما و مشاور پايان نامه
 -1پایان نامه آقای محمد زماني با عنوان  :بررسي روند ت ييرات بهره وری عوامل توليد و قيمت تمام شده در شـرکت تعـاوني
فرش دستباف بيرجند  ،دانشگاه مشهد  ،ميطع کارشناسي ارشد  ،سال . 1380مشاور
 -2پایان نامه آقای مهدی احمدی با عنوان  :بررسي و ارائه الگوی مناسب برای مکان یابي نواحي صـنعتي در منـاطق روسـتایي
استان خراسان  ،مجتمع آموزش جهاد کشاورزی .1381 ،مشاور
-3پایان نامه آقای سلمان دادجو با عنوان :بررسي رابطه بين فساد مالي و تورم در کشور های منطيـه خاورميانه(سـالهای -2008
 ، )2003دانشگاه پيام نور مرکز تهران ،1390،مشاور
-4پایان نامه آقای مهدی شاعر طاهربا عنوان :واکنش بازار سهام نسبت به کسری بودجه دولت ( ، )1377 -88دانشگاه پيام نـور
مرکز تهران  ،1390،مشاورر
 -5پایان نامه خانم فریسا فروزش با عنوان  :بررسي حساسيت قيمت سهام نسبت به ت ييرات ارزش سایر دارایي های
جایگزین(طال ،مسکن ،سپرده -های بانکي و ارز) طي سال های  1389-1370در ایران ،دانشگاه پيام نور مرکز تهران
 ،1390،مشاور
 -6پایان نامه آقای وحيد منافي با عنوان  :بررسي سياست تضعيف ارزش پول داخلي وتاثير آن بر تراز پرداختها در اقتصاد
ایران طي سالهای ،58 -88دانشگاه پيام نور مرکز تهران  ،1390،مشاور
 -7پایان نامه آقای شکيب وزیری تبار با عنوان  :برآورد تابع توليد عسل و بهره وری ان در استان البرز  ،دانشگاه آزاد واحد
ورامين -پيشوا  ،1390،راهنما
 -8پایان نامه آقای سعيد معبود ابراهيم زاده با عنوان  :بررسي و تحليل مدیریت بازاریابي تخم مرغ (مطالعه موردی استان
البرز) ،دانشگاه آزاد واحد علوم تحيييات  ،1391،راهنما
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-9پایان نامه آقای شهرام اشرفي با عنوان  :ارزیابي عملکرد سازمان ميادین در کاهش هزینه¬های مبادله شهروندان تهران با
رویکرد کارت امتيازی متوازن ( B.S.Cمطالعه موردی شهرداری منطيه  ،)5دانشگاه آزاد واحد علوم تحيييات ،1391،
راهنما
 -10پایان نامه آقای اکبر عليزاده با عنوان  :تعيين الگوی کشت در راستای مدیریت مصرف آب در حوزه شبکه آبياری
تبریز) ،دانشگاه آزاد واحد علوم تحيييات  ،1391،راهنما
 -11پایان نامه خانم حسين زاده با عنوان  :بررسي دالیل تمایل کشاورزان گندمکار کرمانشاه به بيمه محصول،دانشگاه پيام
نور تهران ،1392 ،راهنما
 -12پایان نامه آقای عباس لکي با عنوان  :شناسایي عوامل مؤثر بر کارآفریني طرح های کشاورزی مددجویان کميته امداد
امام خميني«ره» (مطالعه موردی استان های سيستان و بلوچستان ،چهارمحال و بختياری و همدان) ) ،دانشگاه آزاد واحد
علوم تحيييات  ،1391،راهنما
-13پایان نامه آقای حميدرضا یادگاری با عنوان  :بررسي و تحليل دالئل عدم موفييت طرح های دام پروری کميته امداد
امام خميني(مطالعه موردی استان قزوین) ) ،دانشگاه آزاد واحد علوم تحيييات  ،1391،راهنما
-14پایان نامه آقای دست ورز با عنوان  :بررسي ویژگي های مدیریتي موثر بر بهره وری واحدهای پرورش مرغ استان
مرکزی ،دانشگاه آزاد واحد علوم تحيييات  ،1391،راهنما
-15پایان نامه آقای ابوچناری با عنوان  :بررسي ت ييرات پایه پولي بر سطح فعاليت های اقتصادی و سطح عمومي قيمت
ها در دوره های تفکيم شده طي سالهای  1358تا ،1390دانشگاه پيام نور تهران ،1392 ،مشاور
 -16پایان نامه آقای عسگری با عنوان  :تأثير سياست پولي بر سطح عمومي قيمتها در چارچوب نظریه پول دروني و
پول بيروني طي سالهای 1352تا ،1390دانشگاه پيام نور تهران ،1392 ،مشاور
 -17پایان نامه خانم غالمي نژاد با عنوان  :بررسي اثر سرمایه گذاری مستييم خارجي بر بهره وری کل طي سالهای
1372تا(1391برنامه ،دوم،سوم،چهارم و پنجم توسعه اقتصادی کشور ) ،دانشگاه پيام نور تهران ،1392 ،مشاور
 -18پایان نامه آقای فرجي :تخمين تابع تياضای گاز مایع برای سالهای بين،90-67دانشگاه پيام نور تهران ،1393 ،مشاور
 -19پایان نامه آقای خلفي ،بررسي اثر شوکهای ارزی بر صادرات غيرنفتي در ایران :رهيافت غيرخطي مارکوف-

سوئيچينگ ،دانشگاه پيام نور تهران ،1393 ،مشاور
 -9داور مقاالت مجالت پژوهشي
 )1مجله روستا و توسعه
 )2مجله شيالت
 )3فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی
 )4فصلنامه علمي – پژوهشي اقتصاد و مدیریت شهری
 )5فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران
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 )6مجله زن در توسعه و سياست
)7مجله علوم و فنون زنبورعسل
 )8مجله تحيييات اقتصادی
 )9فصلنامه برنامه ریزی و آمایش فضا
 -10نويسنده مطالب علمي در مجالت و روزنامه ها ي شرق و تجارت فردا و سايت ايانا و اقتصااد نياوز و
ساير منابع اطالع رساني  :در خصوص ارزیابي و نيد موضوعات مختلف اقتصاد کشاورزی و توسعه روسـتایي و اقتصـاد
سبز
 -11مسووليت هاي اجرايي  :عضویت در کميته های علمي -فنـي موسسـه تحيييـات علـوم دامـي (ادامـه دارد )رئـي
کارگروه بازار و تجارت موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایي (ادامه دارد ) ،دبيـر کميتـه
علمي پایش بازار محصوالت کشاورزی موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایي(ادامه دارد )
 ،رئي
رئي

گروه منابع پایه و منابع طبيعي موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی و توسـعه روسـتایي(پایان یافتـه )
گروه اقتصادی مرکز تحيييات روستایي سابق (پایان یافته) و سایر مشاوره ها در گروه های علمي
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