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 وضعیت تحصیلي   -2
 سال اخذ مدرک  دانشگاه رشته مقطع 
 1371 ی مشهد فردوس علوم اقتصادی  کارشناسی

 1376 تربيت مدرس  علوم اقتصادی  کارشناسی ارشد 

   1389 الزهرا  علوم اقتصادی  دکترا 
 

 پ شده در نشریات علمي  ت علمي چا مقاال  -3

 موضوع  عنوان  ردیف
 انتشار 

 محل انتشار 
 سال ماه

 1377-54شماره  –مجله برنامه و بودجه  77 - تورم اثرات غیر خطي تورم بر رشد اقتصادي 1

2 
برآورد نرخهاي حمایت اسمي و موثر  

 محصوالت كشاورزي در ایران 
 77 1 سیاستهاي حمایتي 

دوره دوم  –پژوهشي مدرس  –فصلنامه علمي 
 1377بهار  –شماره ششم  –

 1378تیرماه  –مجله تازه هاي اقتصاد  78 4 فرش مروري اجمالي بر نقش فرش در اقتصاد ایران 3

4 
زي بر صادرات فرش بررسي سیاستهاي ار

 دستباف ایران
 78 - فرش

  -224-225شماره  –ماهنامه علمي جهاد 
1378 

 78 1 تعرفه  یرهاي كالن اقتصادي غبر متبررسي تاثیر تعرفه  5
دوره   –پژوهشي مدرس  –فصلنامه علمي 

 1378بهار  –شماره اول  –سوم 

6 
برآورد نرخهاي اسمي و موثر گندم و جو در 

 ایران 
 80 9 حمایت 

آبان  -244-245شماره  –ماهنامه علمي جهاد 
 1380و آذر 

7 
بررسي  چگونگي تامین مالي در شبکه هاي  

 ندگان زنان روستایي )مطالعه موردي(تولید كن
 80 12 تامین مالي 

   246-247شماره  –ماهنامه علمي جهاد 

1380 
 ویژ ه نامه كاشمر  –ابریشم ماهنامه جاده  79 - اشتغال  بررسي وضعیت اشتغال و بیکاري در كاشمر  8

9 
راهکارهاي توسعه ملي و منطقه اي در 

 بردسکن 
 ویژ ه نامه بردسکن – ماهنامه جاده ابریشم 80 - توسعه

10 
تاثیر نوسانات قیمت نفت بر تولید بخش  

 كشاورزي ایران)بیماري هلندي( 
 83 1 بخش كشاورزي 

شماره  –سال چهارم  –پژوهشنامه اقتصادي  
 1383بهار  –اول 

 83 - اشتغال   نقش اعتبارات بانکي در توسعه فرصتهاي شغلي  11
 –سال دوازدهم   -اقتصاد كشاورزي و توسعه 

 46شماره 

 83 10 شدن  يجهان آنها كه از جهاني شدن زیان دیده اند  12
شماره سال هشتم كتاب ماه علوم اجتماعي 

87 

13 
موثر بر اشتغال   يو اجتماع  يعوامل اقتصاد 

 ي ن روستایزنا
 85 بهار اشتغال 

سال چهاردهم   -اقتصاد كشاورزي و توسعه 
 53شماره 

 85 تابستان  زعفران  فران ایرانعوامل موثر بر صادرات زع يبررس 14
شماره دوم  سال ششم اقتصادي   يپژوهشها

 85تابستان 

15 
تعامل با اقتصاد جهاني و آثار كاهش نرخ تعرفه  

: رویکرد مدل تعادل  بر بخش كشاورزي ایران
 عمومي قابل محاسبه

 1شماره سال سیزدهم  -روستا و توسعه  89 بهار جهاني شدن 
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 موضوع  عنوان  ردیف
 انتشار 

 محل انتشار 
 سال ماه

16 
نسبي  تار بازار و مزیت بررسي و تحلیل ساخ

 یران اصادراتي انگور و سیب حهان و 
 90 بهار صادرات

شماره  -سال یازدهم –پزوهشنامه اقتصادي  
 اول 

17 
طق روستايي تحليل فضايي شاخص هاي فقر منا

 به تفكيك استان 
 90  توسعه روستایي 

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

18 
برآورد ارزش اقتصادي حفاظت از تاالب  

 استیل استان گیالن 
 91  منابع طبیعي 

/سال  80شماره  -اقتصاد كشاورزي و توسعه
20 

19 Factors affecting Irans animal products 
export: A Co-integration analysis Trade  2012 J.A.Science and Technology 

No6/Vol14 

20 
Measuring sustainabiltity levels of rural 

development(case study :karaj county) 

 

Rural development  2013 J.A.Sience,Engineering and 
Technology 

21 
ري توسعه روستايي در شهرستان سطوح پايدا

 كرج
 93  توسعه روستایي 

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

22 

 

Introducing and Analyzing Egg 

Marketing Management (Case study : 

Alborz Province ) 

Marketing 
Management 

 2014 

Journal of Novel Applied Sciences 
(JNASCI) 

12/02/2014 Saeed Ebrahimzadeh 
Mabood , Fatemeh Pasban and Reza 

Moghaddasi 
 

23 
Poverty Reduction: Empowerment 

Approach through Developing Small 

Businesses and Entrepreneurship 

Entrepreneurship  2015 

International Journal of Management 
StudiesISSN: 0127-8983 Vol. 4., 
March 2015. 173-18 

Authors: Abbas Laki, Fatemeh. 
Paseban and Amir.Mohammadinejad 

24 
تبيين راهبردهاي  :توسعه صنعت اسب كاسپين

 اساسي دولت 
 94  اسب  صنعت 

سال يازدهم، شماره  ، دو ماهنامه دنياي اسب
53 

24 
 وامل موثر بر تغييرات نرخ ارز واقعي و تاثير آنع

)بر شاخص رقابت پذيري در اقتصاد ايران -۹۲

۱35۸) 

 3۲، شماره ۹دوره   فصلنامه علوم اقتصادي، ۹4  رقابت پذيري  

ي بانك يعوامل موثر بر حجم سپرده ها يبررس 25  
 ۱3۹6،  ياسالم ياقتصاد و بانكدار ۹6  بانكداري  

مناسب  يوو ارائه الگ ياقتصاد ييكارا  نييتع 26

شهرستان رودسر پرورش زنبور عسل در  
 يدر علوم دام يربردكا قاتيفصلنامه تحق ۹7 5 كارايي

بر   دي با تاك يبر بخش كشاورز ۱۹ دي كوو راتيتاث 27

يالملل نيب اسيارزش برنج در مق رهيزنج  
 زار يشال يجي مجله ترو ۲0۲0 ۸ ۱۹كوويد 

 

 مقاالت ارائه شده در كنگره ها و همایشهاي علمي   -4

 عنوان  ردیف
 نحوه  ارائه ئهارا موضوع 

 برگزار كننده
 چاپ شده چاپ نشده  سال ماه 

 بیمه مركزي *  76 9 بیمه عمر بررسي رابطه میان بیمه عمر و رشد اقتصادي 1

2 

خمیني   بررسي نظرات و اندیشه هاي حضرت امام

)ره( در زمینه موضوعات برنامه هاي اقتصادي 

 دولت 

 تربیت مدرس *  79 8 برنامه دولت 

3 
ي اقتصادي اعتبارات تکلیفي در یابارز

 مرغداریهاي گوشتي استان خراسان 
 اقتصاد كشاورزي  *  79 11 اعتبارات 

4 
اشتغال زنان روستایي به تفکیك بخشهاي  

 اقتصادي 
  * 80 6 اشتغال 

فني و حرفه اي اداره كل 

 خراسان 

5 
بررسي خصوصیات اقتصادي و اجتماعي شهرستان 

 كاشمر 
 اشمر جهاد ك  * 80 6 كاشمر 

6 
بررسي سیاستهاي پولي و مالي بر صنعت نساجي  

 در ایران
 تربیت مدرس *  80 8 نساجي 

file:///I:/sal95/tarfi/madarek95/1-2-1.pdf
file:///I:/sal95/tarfi/madarek95/1-2-1.pdf
file:///I:/sal95/tarfi/madarek95/1-2-2.pdf
file:///I:/sal95/tarfi/madarek95/1-2-2.pdf
file:///I:/sal95/tarfi/madarek95/1-2-2.pdf
file:///I:/sal95/tarfi/madarek95/1-2-2.pdf
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 عنوان  ردیف
 نحوه  ارائه ئهارا موضوع 

 برگزار كننده
 چاپ شده چاپ نشده  سال ماه 

 بیمه مركزي *  80 9 بیمه بررسي رابطه میان بیمه عمر و پس انداز در ایران  7

8 
اثیر صادرات فرش بر بخش كشاورزي بررسي ت

 )بیماري هلندي( 
 مركز تحقیقات فرش  *  82 7 صادرات فرش

9 
زیابي فرآیند اعتبارات تکلیفي از و ار بررسي

دیدگاه تولید كنندگان مرغ گوشتي در استان 
 خراسان 

 اقتصاد كشاورزي  *  79 11 اعتبارات 

10 
نقش زنان كارآفرین در توسعه روستایي 

 حال توسعه  كشورهاي در
 موسسه توسعه روستایي  *  82 6 كارآفریني 

11 
بخش بررسي منابع تامین مالي تولید كنندگان 

 كشاورزي و ارزیابي آن 
 وزارت جهاد كشاورزي  *  82 9 منابع مالي 

12 
بررسي علل ضایعات شیر دامداران در استان 
 خراسان و ارائه راهکارهایي براي كاهش آن 

ضایعات  

محصوالت  

 ي كشاورز

 تربیت مدرس *  84 8

13 

د برنج ی تول ينه ها یل  روند هزیو تحل يبررس

  يبلند پرمحصول( ط )دانه بلند مرغوب و دانه 

  1382تا  1379 يسالها
 

  يش مل یهما 

 برنج كشور
 انجمن برنج ایران  *  85 10

14 
در   يرزراعیعوامل موثر بر اشتغال غ يبررس

 خراسان 

ش اقتصاد یما ه

 ي كشاورز
8 86  * 

 

 ي انجمن اقتصاد كشاورز

 

15 
از  یيتوسعه روستا يل برنامه ها یو تحل يبررس

 رانی در ا يشغل يهافرصتجاد یو ا  ينیبعد كارآفر

ش توسعه  یهما 

 یي روستا
 ي موسسه توسعه روستای  * 86 11

16 

ي  ی ا ت س و ر ق  ط ا ن م ر  د ر  ق ف ي  ا ه ص  خ ا ش ي  س ر ر   ب

ي    ا ه ل ا س ي  ط ن  ا ت س ا ك  ی ک ف ت ه  ب ر  و ش 1ك 3 7 ا    6 ت

1 3 8 5 

م قرن همایش نی

 با اقتصاد خانوار
 مركز آمار ایران  *  89 11

17 
بررسي مسائل اقتصادي اجتماعي و وضعیت 

 رداري در استان گیالنزنبو
 موسسه تحقیقات علوم دامي  *  89 9 زنبور عسل 

18 

و   ي  گ ت ف ا ی ه  ع س و ت ص  خ ا ش ن  ا ی م ه  ط ب ا ر ي  س ر ر ب

ل  ا غ ت ش ر    ا و ش ك ي  ا ه ن ا ت س ا ر  د ي  ی ا ت س و ر ن  ا ن ز ي  م س ر

ل   ا س ر  1د 3 8 5 

 دانشگاه فردوسي مشهد  *  90 9 روستایي زنان 

19 
بررسي و تحلیل افزایش قیمت مواد غذایي بر 

 در ایران فقر روستایي 
 دانشگاه زاهدان  *  90 11 فقر

20 
كننده  نیتام اجتماعي– يعوامل اقتصاد  يبررس

 ي بخش كشاورز يو درآمد يد یتول تیامن
 وزارت جهاد كشاورزي  *  90 4 پدافند غیرعامل 

21 
  يمال  نیدر تام يبازنشستگ  يش صندوق ها نق

 ي گذار  هیسرما يطرح ها 
 نوردانشگاه پیام  *  90 4 تامین اجتماعي 

22 

یا بخش تعاوني مي تواند رویکردي براي توسعه 

 اشتغال نیروي انساني زنان كشور باشد؟ 

 

   93 7 تعاوني 

تعاون ، زن و    شیهما 

اشتغال و نقش آن در توسعه 

 ت كار وزار  رفاه اجتماعي

23 
درر    نیاسب كاسپ دیموانع تول  لیو تحل یيشناسا

 ران یا
 *  96 10 اسب

و   تیر یكنفرانس مد نیسوم

 اقتصاد كسب و كار 

24 
از  يمخاطرات بخش كشاورز ياقتصاد  يبررس

    رعاملیپدافند غ دگاهید 
 وزارت جهاد كشاورزي   * 97 4 پدافند غیرعامل 

25 
ر بخش دستمزد زنان د  يت یتفاوت جنس يبررس

 و ارتباط آن با درآمد خانوار  يكشاورز
 *  97 12 زنان

زن، اشتغال و  " يمل  شیهما 

 "ياقتصاد مقاومت 

26 

 هاي  شگاهی از نما مندي تیرضا زانیم يبررس

 شگاهی: نما ي)مطالعه مورد  يكشاورز يتخصص 

 تهران( المللي نیب

نمایشگاه 

 تخصصي 
11 97  * 

  ي الملل نیكنفرانس ب نیششم

در   ياربرد ك  يپژوهش ها

 ي علوم كشاورز

 *  98 11 عسل  آن  لیعسل و تحل  يبرآورد تابع تقاضا 27

و  يللالم نیكنگره ب نیدوم

  يكنگره پژوهش نیدهم

 ران یزنبورعسل ا

28 
 يبر بهره ور يخارج  يگذار هیاثر سرما يبررس

 ران یا
 *  1400  ره وري به

  يالملل نیكنفرانس ب نیاول

  ت،ی ریجهش علوم مد 

 ي اقتصاد و حسابدار 
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 طرحهاي تحقیقاتي  -5

 نام طرح  ردیف
مجري طرح و 

 زمان اجرا
 وضعیت طرح 

نحوه 
 همکاري

 كارفرما 

1 
برآورد نرخ تعرفه موثر   بررسي سیاستهاي حمایتي در ایران و

و طرح  ارشد يكارشناس پایان نامه-در بخش كشاورزي   
 1376-پژوهشي 

 مجري  خاتمه یافته  1376پاسبان 
موسسه مطالعات و پژوهشهاي  

 بازرگاني

2 
ارزیابي اقتصادي تبصره هاي  تکلیفي در مرغداریهاي  

 1378-گوشتي استان خراسان
 كز تحقیقات روستایي مر مجري  خاتمه یافته  1378سبان اپ

3 
بررسي مشاغل زودبازده در فعالیتهاي جهاد سازندگي  

 1378خراسان

سازمان جهاد 
سازندگي خراسان  

1378 
 مركز تحقیقات روستایي  همکار خاتمه یافته 

 مجري  خاتمه یافته  1379-پاسبان  1379-ارزیابي نواحي صنعتي در استان خراسان 4
اونت عمران سازمان جهاد عم

 رزي خراسان كشاو

 1379-ارزیابي كارخانجات آسفالت جهاد سازندگي خراسان 5
سازمان جهاد 

سازندگي خراسان  
1379 

 همکار خاتمه یافته 
معاونت عمران سازمان جهاد 

 كشاورزي خراسان 

 ستایي مركز تحقیقات رو مجري  افته خاتمه ی 1381 پاسبان  1381-تعیین اندازه بهینه دامداریها در استان خراسان  6

 اداره كل تعاون خراسان  مجري  خاتمه یافته  1381 پاسبان  1381-ارزیابي مراكز جمع آوري شیر در استان خراسان  7

 مركز تحقیقات روستایي  مجري  خاتمه یافته  1382 پاسبان  بررسي و ارزیابي مشاغل روستایي در استان خراسان  8

 ك ایران ع كوچ ها و عوارض بر صنایبررسي تاثیر مالیات 9
دكتر فیروزه عزیزي 

-1381 
 همکار خاتمه یافته 

مركز مطالعات مدیریت و بهره  
 وري 

10 
بررسي تاثیر سیاستهاي تجاري بر صادرات و تولید فرش  

 دستباف ایران
دكتر فیروزه عزیزي 

-1381 
 همکار خاتمه یافته 

مركز مطالعات مدیریت و بهره  
 وري 

11 
در مناطق روستایي  رآورده هاي آن ف شیر و فبررسي مصر

 كشور 
 مركز تحقیقات روستایي  همکار خاتمه یافته  1383 پاسبان 

 همکار خاتمه یافته  1382 دكتر صباغ  امکان سنجي بورس محصوالت كشاورزي در استان تهران  12
مركز مطالعات مدیریت و بهره  

 وري 

 ا و ایران ( ارزیابي عملکرد صنعت بیمه در ایران ) آسی 13
زه عزیزي دكتر فیرو

-1376 
 وزارت اقتصاد  همکار خاتمه یافته 

 تدوین بخش اقتصادي طرحهاي جامع شهر شیروان و قوچان  14
شركت مهندسي  

 1379 -اوت
 شركت مهندسي اوت  همکار خاتمه یافته 

15 
نقش سرمایه اجتماعي در پذیرش یکپارچه سازي در شهرستان 

 اراک
 یقات روستایي مركز تحق همکار ه یافت خاتمه میترا معظمي 

16 
سنجي استقرار صنایع هاي نسبي و امکان شناخت مزیت 

هاي تبدیلي و تکمیلي بخش كشاورزي در حوزه
 )فارس و لرستان( يشهرستان

 مركز تحقیقات روستایي  ي مجر خاتمه یافته  1386-پاسبان 

17 
ارزیابي عملکرد صندوق توسعه اشتغال روستایي در ایجاد 

 خراسان رصتهاي شغلي در استان ف
 مركز تحقیقات روستایي  ي مجر خاتمه یافته  1385-پاسبان 

18 
  يبر صادرات بخش كشاورز يجهان  يتعامل با اقتصاد  يابیارز

 ان نامه دكترا(ی)پا
 دانشگاه الزهرا  ي مجر خاتمه یافته  1389-پاسبان 

19 
جاد اشتغال یبخش تعاون در ا يف یالت تکلینقش تسه يبررس

(85-83) 
 مركز تحقیقات روستایي  ي مجر اتمه یافته خ 1386-پاسبان 

 مركز تحقیقات روستایي  ي مجر خاتمه یافته  1388-پاسبان    يالت در البرز شمالیبرنامه توسعه ش يمطالعات اقتصاد  20

21 
شركت مادر تدوین سند راهبردي توسعه سرمایه گذاري  

  تخصصي صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاري و

 ر بخش كشاورزي هاي غیردولتي د صندوق 

دكتر فیروزه عزیزي 

-1386 
 همکار خاتمه یافته 

صندوق حمایت از توسعه سرمایه 
 هاي غیردولتي  گذاري و صندوق 

 در بخش كشاورزي 

22 
طرح تهیه و تدوین استراتژي بخش معدن و ارائه راهکارهاي  

 اجرایي جهت تحقق اهداف بیست ساله كشور
یزي دكتر فیروزه عز

-1386 
 ع و معادنیوزارت صنا همکار خاتمه یافته 

 همکار خاتمه یافته  1389-ر یدكتر م ي وزارت جهاد كشاورز يعملکرد صندوق بازنشستگ  يابیارز 23
موسسه  پژوهش هاي برنامه ریزي  

، اقتصاد كشاورزي و توسعه 
 روستایي وزارت جهاد كشاورزي 

24 
شاورزي در دو ارزیابي اقتصادي توسعه صنایع فرآوري ك 

 الن و مازندارن استان گی
 بانك كشاورزي  مجري  خاتمه یافته  1391-پاسبان 

25 
  يدر استانها التیمحصوالت ش يابیشناخت بازار و بازار

 ي شمال 
 همکار خاتمه یافته  1389-دكتر زاد 

پژوهش هاي برنامه ریزي    موسسه
، اقتصاد كشاورزي و توسعه 

 روستایي وزارت جهاد كشاورزي 
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 نام طرح  ردیف
مجري طرح و 

 زمان اجرا
 وضعیت طرح 

نحوه 
 همکاري

 كارفرما 

26 
  ياستانها يها یعسل در زنبوردار دی لعوامل موثر در تو يرسرب

 و مازندران  النیگلستان /گ/نیتهران/قزو 
-مهندس افروزان 

1389 
 همکار خاتمه یافته 

 موسسه علوم دامي 
 

27 
  ،يار یخاو  انیپرورش ماه  یيو جز يكل يبرآورد  بهره ور

 بهبود آن يوقزل آال و ارائه راهکارها ياستخوان
-مهندس كالیي

1389 
 همکار خاتمه یافته 

موسسه  پژوهش هاي برنامه ریزي  
، اقتصاد كشاورزي و توسعه 

 روستایي وزارت جهاد كشاورزي 

28 
شناسايي و اولويت بندي مولفه هاي اقتصادي اجتماعي بحران 
 زا در بخش كشاورزي و روستايي )از ديدگاه پدافند غيرعامل( 

 مجري  خاتمه یافته  1391-پاسبان 
ي  هش هاي برنامه ریزموسسه  پژو

، اقتصاد كشاورزي و توسعه 
 روستایي وزارت جهاد كشاورزي 

29 
هدف سیب و    يبازارها نییو تع يمطالعه ساختار بازار جهان

 و كشمش  انگور
 همکار خاتمه یافته  1392-خان احمدي

موسسه  پژوهش هاي برنامه ریزي  
، اقتصاد كشاورزي وزارت جهاد 

 كشاورزي 

30 
رت محصوالت كشاورزي ي تعرفه اي بر تجابررسي سیاستها

 در كشورها عضو اكو  
 همکار خاتمه یافته  1392-شمشادي

موسسه  پژوهش هاي برنامه ریزي  
، اقتصاد كشاورزي و توسعه 

 روستایي وزارت جهاد كشاورزي 

31 Macroeconomic policies effect  on poverty and 
income distribution (The case of Iran) 

Parvin finished lleagueCo Research Network:MPIA 

32 
مسکن وساخت و   يها  يبازساز  يمنابع مال  ياقتصاد  يابیارز

 قشم ،لرستان و بم ي: مطالعه مورد  یيروستا يسازها 
 بنیاد مسکن  مجري  خاتمه یافته  1391-پاسبان 

 ارایه راهکار مناسب كاهش فقر در مناطق روستایي كشور  33
 موسسه توسعه

 روستایي 
 همکار فته خاتمه یا

موسسه آموزش و پژوهش 
 مدیریت و برنامه ریزي 

 مجري  خاتمه یافته  1391-پاسبان  رانیا يدر بخش كشاورز ياصالح نظام تعرفه ا 34
صنایع ،معادن  و ،اتاق بازرگاني 

 كشاورزي ایران  

 مجري  ته خاتمه یاف 1393-پاسبان  بررسي متغیرهاي كالن اقتصادي بر بخش كشاورزي  35
وهش هاي برنامه ریزي  ژموسسه  پ

، اقتصاد كشاورزي و توسعه 
 روستایي وزارت جهاد كشاورزي 

 مجري  خاتمه یافته  1393-پاسبان  جایگاه بخش كشاورزي در اقتصاد ملي  36
موسسه  پژوهش هاي برنامه ریزي  

، اقتصاد كشاورزي و توسعه 
 روستایي وزارت جهاد كشاورزي 

37 

( محصوالت  نیتام وارزش )عرضه  رهیجزن لیو تحل نییتب

:  ياصالح آن؛ مطالعه مورد  يراهکارها يه یو ارا يزراع
 و برنج  يروغن  يهادانه

 1394-پاسبان 

 خاتمه یافته 

 مجري 

موسسه  پژوهش هاي برنامه ریزي  

، اقتصاد كشاورزي و توسعه 
 روستایي وزارت جهاد كشاورزي 

38 
ز اتائیان و عشایر )ازریابي عملکرد صندوق بیمه اجتماعي روس
 دید اهداف و مخاطبین (

 1394-پاسبان 
 خاتمه یافته 

 مجري 
صندوق بیمه اجتماعي روستائیان 

 و عشایر  

39 
شناسایي فرصت هاي شغلي و تولیدي در مناطق روستایي 

 كشور )استان یزد و كرمان( 
 1394-پاسبان 

 خاتمه یافته 
 شركت مشاوره پایدراي طبیعت   مجري 

40 
خانگي فرش دستباف ارائه  لخشي تسهیالت مشاغ بررسي اثر ب

 شده به بافندگان خانگي فرش دستباف
 1394-پاسبان 

 خاتمه یافته 
 مركز ملي فرش ایران   مجري 

41 
  يتها یاز توسعه فعال تی حما يارزیابي عملکرد  صندوقها 

و اثرسنجي فعالیتهاي آن   يریو عشا  یيزنان روستا يكشاورز
 و اجتماعي خانواربر تولید و ساختار اقتصادي 

 1394-پاسبان 
 خاتمه یافته 

 مجري 
صندوق   يشركت مادر تخصص 

  يگذار هیاز توسعه سرما تی حما
 ي در بخش كشاورز

42 
بررسي و تحلیل آثار تغییر تعرفه بر متغیرهاي اقتصادي 

 محصوالت اساسي  
 مجري  خاتمه یافته  1396-پاسبان 

موسسه  پژوهش هاي برنامه ریزي  
و توسعه ، اقتصاد كشاورزي 

 زارت جهاد كشاورزي وروستایي  

43 
در جهت  یي مصرف روستا  يروشگاها عملکرد ف يابیارز

 ي بازار محصوالت كشاورز تی ریمد
 مجري  خاتمه یافته  1396-پاسبان 

موسسه  پژوهش هاي برنامه ریزي  

، اقتصاد كشاورزي و توسعه 
 روستایي وزارت جهاد كشاورزي 

44 
 مدتان یمدت و مكوتاه  يشنهادهایآثار و ارائه پ يبررس

و   يبازار كشاورز د،ی تول يها بر بخش 19 دی كوو دهیپد
 یي غذا  تیامن

 ي مجر خاتمه یافته  1399-پاسبان 
ي  موسسه  پژوهش هاي برنامه ریز

اقتصاد كشاورزي و توسعه  ،
 روستایي وزارت جهاد كشاورزي 

 مجري  حال انجام  در 1401-پاسبان  ارزش زعفران  رهیخوب در زنج يحکمران يشناس بیآس 45
آموزش   قات،یمركز تحق

خراسان   يع یو منابع طب  يكشاورز
 يرضو
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 كتاب  -6

محمدحسين حافظيان، سيدمحمد احمدی  سيدرضا صالحی اميری، فرزانه مافی ، سيدجواد نگارنــده، فاطمــه   ،هرا رضایی  ز-1

هشــهای فرهنگــی و پژوعاونــت ســتراتژی/ /مکــز تحقيقــات امر /نــان و توســعه ز/پاسبان ، سارا مژده ای، مهــدی نياکــانی فــر  

 1388/اجتماعی / گروه پژوهشی اجتماعی

 .1391پاسبان ، فاطمه ، اصالح نظام تعرفه ای بخش کشاورزی ایران ، اتاق بازرگانی تهران ، -2

موسسه پژوهشهای برنامه ریزی،   ، جایگاه بخش کشاورزی در اقتصاد ملی و استانی ، جهانبخش امامی، فاطمه پاسبان-3

 )1394اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی )آبان، 

موسسه پژو هش های برنامه ریزی ، اقتصاد کشاورزی   قاالت نخستين همایسش ملی مدیریت زمين در ایرانه ممجموع-4

 1394و توسعه روستایی،

 )1394ایی )آبان، موسسه پژوهشهای برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روست، کشت فراسرزمينی-5
 

 محورلبانه و رویکرد محقق توسعهاوطكارهاي د -7

کمکهــای جمــع آوری و ارســال همکــاری در خصــو     –همکاری با سازمانهای مردم نهاد محيط زیستی و توســعه روســتایی  

اسيس ور تظی به منسازی و بستر ساز مينهز  -قالب همکاریهای مردمی  در  مختلف نقدی و غير نقدی به زلزله زدگان کرمانشاه

يتهــا بــه سه صندوق اعتبارات خرد و ادامه فعال  زده سر پل ذهاب و در نهایت تاسيسخرد در روستاهای زلزله  ات  صندوق اعتبار

 با رویکرد توسعه روستایی پایدارمد زایی برای روستاهای مورد نظر منظور توسعه اشتغال و درآ

 تدریس و آموزش-8

، اقتصــاد کــالن ، مبــانی امــور مــالی و    2و    1ول علم اقتصــاد  اص  دروس   -   1378تا    1376سالهای    دانشگاه پيام نور مشهد :  -1

 تنظيم بودجه ، فراگرد تنظيم و کنترل بودجه .

: دروس مــدیریت مــالی ، اصــول تنظــيم و کنتــرل بودجــه و   1379تا    1378مرکز آموزش عالی شهيد هاشمی نژاد : سالهای    -2

 .ارزیابی اقتصادی طرحها

 درس مدیریت مالی . 1379سال :  آزاد اسالمی مشهد دانشگاه -3

 .1386و  1385و ارز ، سال  یدانشگاه الزهرا ، پول و بانکدار -4

با نحوه وضع و وصول عــوار ( و کارشناســان اشــتغال وزارت کــار و   ییاران)آشنايده  یبرا  یآموزش  یدوره ها  یبرگزار  -5

 (یانسانعه و مقررات آن و توسن يال و قوان)مباحث مربوط به اشتغ یامور اجتماع

 1386، سال  یران و پول و بانکداریاقتصاد ا –روزکوه يدانشگاه آزاد واحد ف -6

 1389، یاقتصاد کار و اقتصاد کشاورز –ام نور تهران يدانشگاه پ -7

 1396و 1395 و 1394و1393و  1392و1391و1390و  1389اقتصاد سنجی ارشد ، –دانشگاه پيام نور تهران  -8

 1394و 1393و  1392و1391و1390اقتصاد سنجی ارشد ، – ميراناتشر دانشگاه پيام نو-9

 1390، اقتصاد کشاورزیسمينار  –دانشگاه پيام نور تهران -10

http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/698-6935745-4568716?search-alias=books&author=%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87+%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86&select-author=author-exact
http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/698-6935745-4568716?search-alias=books&author=%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%AE%D8%B4+%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C&select-author=author-exact
file:///I:/sal95/tarfi/madarek95/1-9-2.pdf
file:///G:/pasban.94/1-9.pdf
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 –اری ســرمایه گــ مــدیریت  –اقتصاد ســنجی  -و اقتصاد مدیریت اقتصاد اسالمی/مدیریت مالی  –دانشگاه پيام نور کرج   -11

و  1397و 1396و 1395و 1394و1393و1392و1391و1390و  1389، ردشـــــگرین المللـــــی و گمحـــــيط بـــــي  -اقتصـــــاد 

 1401و1400و1399و1398

 1393و 1392و1391و1390و  1389تجارت محصوالت کشاورزی ، –واحد علوم و تحقيقات  زاددانشگاه آ -12

 1394و1393و 1392، و روش تحقيق اقتصاد خرد پيشرفته –دانشگاه پيام نور شميرانات  -13

 مشاور پایان نامه راهنما و   -9

وامل توليد و قيمت تمام شده در شــرکت تعــاونی ی ع: بررسی روند تغييرات بهره ور  پایان نامه آقای محمد زمانی  با عنوان  -1

 مشاور. 1380فرش دستباف بيرجند ، دانشگاه مشهد ، مقطع کارشناسی ارشد ، سال 

 نوان : بررسی و ارائه الگوی مناسب برای مکان یابی نواحی صــنعتی در منــاطق روســتاییپایان نامه آقای مهدی احمدی با ع  -2

 مشاور.1381کشاورزی ،  هاداستان خراسان ، مجتمع آموزش ج

-2008)ســالهای  انهيمنطقــه خاورم  یتورم در کشور ها  و  یفساد مال  رابطه بين  یبررس  پایان نامه آقای سلمان دادجو با عنوان:-3

 مشاور،1390اه پيام نور مرکز تهران ،، دانشگ  (2003

، دانشگاه پيام نــور  (1377 -88ودجه دولت )ی بواکنش بازار سهام نسبت به کسر  پایان نامه آقای مهدی شاعر طاهربا عنوان:-4

 ، مشاورر1390مرکز تهران ،

خانم    -5 نامه  :پایان  عنوان  با  فروزش  ار   فریسا  تغييرات  به  نسبت  سهام  قيمت  حساسيت  های  بررسی  دارایی  سایر  زش 

سپرده  مسکن،  های    -جایگزین)طال،  سال  طی  ارز(  و  بانکی  ایران  1389-1370های  پيامدر  دانشگاه  تهران  نو   ،  مرکز  ر 

 ، مشاور1390،

ن بر تراز پرداختها در اقتصاد ست تضعيف ارزش پول داخلی وتاثير آبررسی سيا  با عنوان :  آقای وحيد منافیپایان نامه    -6

 ، مشاور1390، دانشگاه پيام نور مرکز تهران ،58 -88لهایایران طی سا

بع توليد عسل و بهره وری ان در استان البرز ، دانشگاه آزاد واحد  تا  برآورد  وزیری تبار با عنوان :  پایان نامه آقای شکيب  -7

 ، راهنما1390پيشوا ،-ورامين 

ابراهيم زاده با عنوان :  -8 استان   یتخم مرغ )مطالعه مورد   ی ابیبازار   ت یریمد   ليو تحل  یبررس   پایان نامه آقای سعيد معبود 

 ما، راهن1391واحد علوم تحقيقات ،،دانشگاه آزاد  البرز(

مبادله شهروندان تهران با    های ¬نهیدر کاهش هز  ن یاديعملکرد سازمان م  یاب یارز  پایان نامه آقای شهرام اشرفی با عنوان :-9

امتيازی متوازن   ، 1391، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات ،(5منطقه    یمطالعه موردی شهردار )   B.S.Cرویکرد کارت 

 راهنما 

   ی اريمصرف آب در حوزه شبکه آب   تیریمد   یکشت در راستا   ی الگو  نييتع   با عنوان :  ادهپایان نامه آقای اکبر عليز  -10

 ، راهنما1391، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات ،(زیتبر

،دانشگاه پيام  محصولکار کرمانشاه به بيمه  تمایل کشاورزان گندم   لی دال  ی بررس   حسين زاده  با عنوان :پایان نامه خانم    -11

 ،راهنما1392، نور تهران 
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امداد    تهيکم  انیمددجو   ی کشاورز یطرح ها  ینیعوامل مؤثر بر کارآفر   ییشناسا   پایان نامه آقای عباس لکی  با عنوان :  -12

مور  »ره«ینيامام خم ها   ید )مطالعه  بخت  ستانيس  یاستان  و  بلوچستان، چهارمحال  (  یاريو  آزاد  و همدان(  دانشگاه  واحد  ، 

 ما، راهن1391علوم تحقيقات ،

امداد    تهيکم  یدام پرور   یطرح ها  تيدالئل عدم موفق  ليو تحل  یبررس   پایان نامه آقای حميدرضا یادگاری  با عنوان :-13

 ، راهنما1391دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات ، ،( (نیاستان قزو  ی)مطالعه موردینيامام خم

پرورش مرغ استان   یواحدها  یموثر بر بهره ور  یتیریمد   یها  ی ژگیو  یبررس     عنوان :  پایان نامه آقای دست ورز  با-14

 ، راهنما1391، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات ،یمرکز

 مت يق  ی و سطح عموم  ی اقتصاد  ی ها  تيبر سطح فعال  ی پول  هیپا  راتييتغ  ی ررسب    پایان نامه آقای ابوچناری  با عنوان :-15

 ،مشاور 1392شگاه پيام نور تهران ، دان،1390تا  1358 ی سالها یشده ط /يتفک ی ها در دوره ها

و   یپول درون   هیدر چارچوب نظر  هامتيق  یبر سطح عموم  یپول  استيس  ريتأث      پایان نامه آقای عسگری  با عنوان :  -16

 ،مشاور 1392،دانشگاه پيام نور تهران ، 1390تا 1352 یهاسال  یط ینرويپول ب

نامه  -17 :  پایان  عنوان  با  نژاد   غالمی  سرما  یسبرر  خانم  ور   یخارج   ميمستق  یگ ار  هیاثر  بهره  ط  یبر    ی سالها    یکل 

 ،مشاور 1392،دانشگاه پيام نور تهران ،  کشور  ( ی)برنامه ،دوم،سوم،چهارم و پنجم توسعه اقتصاد1391تا1372

 ،مشاور 1393 ن ،،دانشگاه پيام نور تهرا90-67ينتخمين تابع تقاضای گاز مایع برای سالهای بپایان نامه آقای فرجی : -18

آقای    -19 نامه  شوکخلفی،  پایان  اثر  مارکوفبررسی  غيرخطی  رهيافت  ایران:  در  غيرنفتی  صادرات  بر  ارزی   -های 

 ،مشاور 1393دانشگاه پيام نور تهران ،  ،سوئيچينگ

 مجالت پژوهشي مقاالت  داور  -10

 مجله روستا و توسعه  (1

 مجله شيالت (2

 دی ه پژوهش های رشد و توسعه اقتصافصلنام (3

 ی شهر تیریاقتصاد و مد پژوهشی  –  یفصلنامه علم (4

 فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران  (5

 مجله زن در توسعه و سياست  (6

 مجله علوم و فنون زنبورعسل(7  

 صادیمجله تحقيقات اقت( 8

 ( فصلنامه برنامه ریزی و آمایش فضا9

 اقتصااد نیاوز و  ایت ایانا وو سوزنامه ها ي شرق و تجارت فردا  نویسنده مطالب علمي در مجالت و ر   -11

اقتصاد کشاورزی و توسعه روســتایی و اقتصــاد   مختلف    موضوعاتارزیابی و نقد  در خصو   :    منابع اطالع رساني    سایر

 سبز  
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)ادامــه  و تحقيقات بــرنج  فنی موسسه تحقيقات علوم دامی -عضویت در کميته های علمیهاي اجرایي : مسوولیت     -12

دبير کميتــه ، ییوسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی و توسعه روستات مرئيس کارگروه  بازار و تجار،  د (دار

، رئــيس ییو اقتصــاد کشــاورزی و توســعه روســتا ایش بازار محصوالت کشاورزی موسسه پژوهش های برنامه ریــزیپعلمی  

رئيس گروه اقتصادی  ،ییو اقتصاد کشاورزی و توسعه روستا  یزیبيعی موسسه پژوهش های برنامه رگروه منابع پایه و منابع ط

ه ، نمایندی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی )ادامه دارد(فتر پژوهش و فناور، مسوول دمرکز تحقيقات روستایی سابق  

و سایر مشاوره ها در گروه   )ادامه دارد(وزارت جهاد کشاورزی  وریبهرهسازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در کميته  

 های علمی 


