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 معرفی مختصر: الف.

  (ریشهر ) 1360فروردین ماه  4متولد 

  (؛1378) معارف اسالمینفر اول المپیاد 

 (؛1384نفر اول دوره ) -السالماز دانشگاه امام صادق علیه معارف اسالمی و اقتصاد ارشناس ارشدک 

 (؛1388نفر اول دوره ) -از دانشگاه اصفهان دکترای اقتصاد 

 ؛(9پایه -دانشیار) السالمدانشگاه امام صادق علیه دانشکده معارف اسالمی و اقتصاد ت علمیعضو هیئ ،اقتصاددان 

 ؛1395دانشیار اقتصاد کشور در سال  ترینجوان 

 مدظله العالی( به عنوان عضو هیئت امنای کمیته امداد امام خمینی )ره(؛ منصوب مقام معظم رهبری( 

 ؛)ره(کمیته امداد امام خمینی معاون اشتغال و خودکفایی 

  ؛عربیو  انگلیسیمسلط به زبان های 
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 :سوابق آموزشی و تحصیلی. ب

 

 (؛1378خذ مدرک: ا -1374دستان )سال ورود: دبیرستان سپاه کر -ریاضی و فیزیک دیپلم 

 سال ورود:  م صادق )علیه السالم(دانشگاه اما -(گرایش اقتصاد ریاضیپیوسته معارف اسالمی و اقتصاد ) کارشناسی ارشد(

 (؛1384ان نامه: مردادماه دفاع از پای -1378

 رایشها: اقتصاد شهری گ -(1388راغت از تحصیل: دی ماه ف -1384ان )سال ورود: از دانشگاه اصفهعلوم اقتصادی  دکتری

 اقتصاد اسالمی؛ -و منطقه ای

  دوره بین المللی اقتصاد مالی اسالمیدریافت گواهینامه شرکت در ((Current Issues in Islamic Finance از 

رکزی ملندن، بانک  -برا)برگزار کنندگان دوره: دانشگاه الف -(2006) -(Islamic Development Bankبانک توسعه اسالمی )

 نشگاه اسالمی بین المللی اسالم آباد، دانشگاه امام صادق علیه السالم(؛عربستان، دا -پاکستان، بانک توسعه اسالمی

 

 :اجرایی -مدیریتیسوابق . ج

 :السالمعلیه. دانشگاه امام صادق 1-ج

  (؛1390 -1386) السالمدانشکده معارف اسالمی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه آموزشیمعاون 

 (؛1390دانشنامه )از سال  مجری ویرایش اولو  "دانشنامه اقتصاد اسالمی" مدیر بنیاد  

  (؛1392-1390فت در دانشگاه امام صادق علیه السالم )ایرانی پیشر -دفتر الگوی اسالمیموسس و اولین مدیر 

  ؛(2008همایش بین المللی وقف و تمدن اسالمی ) علمیدبیر 

 :)ره(یکمیته امداد امام خمین. 2-ج

 ادامه دارد(؛ -1399شهریورماه  از -العالی)با حکم مقام معظم رهبری مدظله )ره(کمیته امداد امام خمینی 1یعضو هیئت امنا 

 ادامه دارد(؛ -1396شهریورماه )از کمیته امداد امام خمینی )ره(  2معاون اشتغال و خودکفایی 

 ادامه دارد(؛ -1396از  -دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایرانصندوق قرض الحسنه امداد والیت )ه عضو هیئت مدیر 

  دامه دارد(؛ا -1396 پاییز مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی )ره( )ازعضو هیئت مدیره 

 دامه دارد(؛ا -1399امداد امام خمینی )ره( )از آبان ماه  کمیته رییس شورای اطالع رسانی 

                                                           
منصوب شده و مصوبات  مقام معظم رهبریه از طرف )توضیحات: براساس اساسنامه کمیته امداد امام خمینی )ره(، باالترین سطح مدیریتی در این نهاد عبارت است از هیئت امنا ک معادل وزیر  1

شود. رییس کمیته امداد براساس مصوبات دفتر  نصوبمحکم رهبر معظم انقالب اسالمی د تا با آنها برای این نهاد در حکم قانون است. همچنین هیئت امنا از میان خود رییس را انتخاب می نماین
 است(. همتراز وزیرمقام معظم رهبری و نیز به موجب مصوبه هیئت امنای این نهاد، 

 صوب هیئت امنای کمیته امداد امام خمینی ره(.م -)به موجب آیین نامه استخدامی همتراز معاون وزیر  2
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 کمیته امداد امام خمینی )ره( )با عضویت معاونین رییس و مدیرعامل مجتمع  "توانمندسازی" رییس هیئت اندیشه ورز

 ادامه دارد(؛ -1399از مهرماه  -اقتصادی این نهاد

 دامه دارد(؛ا -1399)از آذرماه  "طراحی و انتشار اوراق قرض الحسنه" رییس کارگروه 

 :سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران . 3-ج

 (؛1396-1394) سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران دبیر شورای اقتصاد 

 :استانداری کردستان. 4-ج

 (؛1391-1389) گذاری توسعهبرنامه ریزی و سیاست کردستان در استاندار مشاور 

 :صنعت بیمه. 5-ج

 (؛1391-1390-بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایرانمطالعات اسالمی بیمه، پژوهشکده بیمه ) رییس گروه 

 (؛1391-)بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی از پژوهشکده بیمه صنعت بیمه عضو شورای فقهی 

  (؛1391هفدهمین همایش بین المللی بیمه و توسعه )آذرماه  علمیعضو کمیته 

 :کشور صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر. 6-ج

 (؛1391 -1389کشور ) صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر عضو هیئت مدیره 

 :ایرانی پیشرفت -مرکز الگوی اسالمی. 7-ج

 (؛1393 -1392) رکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفتم -آمایش بنیادین دبیر اندیشکده 

 :وزارت امور اقتصادی و دارایی. 8-ج

 (؛1388 -1385) امور اقتصادی و دارایی معاون امور اقتصادی وزیر مشاور 

 ؛(2010فرانسه ) -در اجالس بین المللی بانک جهانی جمهوری اسالمی ایران نماینده 

  رایی و بانک )با همکاری وزارت امور اقتصادی و دا "2009گزارش توسعه جهانی "بازنگری در  المللیدبیر سمینار بین

 (؛2010-جهانی

 :آوریوزارت علوم تحقیقات و فن دانشکده علوم اقتصادی. 9-ج

 (؛1386اولین هم اندیشی آسیب شناسی تحقیقات نظری و کاربردی در حوزه علوم اقتصادی )پاییز  دبیر اجرایی 

 (؛1386همایش نوآوری های علمی دانشجویان علوم اقتصادی )پاییز  دبیر علمی 

 :بانک مهر اقتصاد. 10-ج

 (؛1393اسفندماه  -1392هلدینگ کشاورزی رشد پایدار ایرانیان )اسفندماه  ت مدیرهئعضو هی 
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 :سوابق علمی. د

 علیه السالم؛ دانشگاه امام صادق (9پایه  -یدانشیاربا مرتبه ) ت علمیئعضو هی، استاد دانشگاه و اقتصاددان 

 ؛ملی در حوزه اقتصاد مقاومتی نظریه پرداز 

 ای؛المللی در حوزه اقتصاد اسالمی و اقتصاد منطقهپرداز، صاحب نظر و چهره بیننظریه 

 وزنامه ران، رالمللی در رسانه های داخلی )صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایارشد مسائل اقتصادی داخلی و بین گرتحلیل

 .(؛تحلیلی و .. -و تحلیلی( و رسانه های خارجی )روزنامه ها، سایت های خبری تخصصی، خبریهای ها و سایت

  الگوی  -عنوان( 2بیمه و تکافل ) -عنوان( 2اقتصاد کرونا ) -(عنوان 3) اقتصاد مقاومتیدر حوزه های: عنوان کتاب  8مولف

 ؛i(عنوان 1اسالمی ایرانی پیشرفت )

  عنوان 40مولف ( پژوهشی -مقاله علمی 16مقاله علمیii  و نشریات داخلی و خارجی هاکنفرانس ارائه شده بهمقاله  24وiii؛) 

 متحده عربی و  خارج از کشور )فرانسه، سنگاپور، ترکیه، اماراتداخل و در  بین المللی کنفرانس های علمی در سخنرانی

 (؛اسالمی ایرانبه نمایندگی از جامعه دانشگاهی جمهوری  -...

  نظریه اقتصاد مقاومتی"سخنرانی و تبیین ارائه"i v مرکز دانشگاهی، علمی و تحقیقاتی در کشورهای مختلف )چین،  14در  

 روسیه، ترکیه، سوریه و عراق: به صورت حضوری/ انگلیس و آمریکا: به صورت مجازی(؛

 مجری چندین طرح تحقیقاتی ملیi (زارت وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری، و به سفارش

 جهاد کشاورزی، بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران و ...(؛

 ... (؛2006 -حضور در دوره عالی بین المللی اقتصاد اسالمی )با مشارکت مالزی، پاکستان، کویت، انگلیس و 

  کشوررتر بمدرس دروس مختلف اقتصاد در دانشگاه هایii و  )دانشگاه امام صادق علیه السالم، دانشگاه تهران، دانشگاه علم

 صنعت، دانشگاه عالمه طباطبایی ره، دانشگاه علوم اقتصادی، دانشگاه اصفهان و ...(؛

  ؛در مجامع علمی کشور با موضوعات کاربردی اقتصاد مقاومتیو کارگاه آموزشی سخنرانی  500ارائه بیش از 

  (؛1387تا شهریورماه  1385تحلیلی برنامه ریزی توسعه اقتصادی استان کردستان )مردادماه سرپرست گروه 

  صادی و زارت امور اقتو -1385اقتصادی منطقه ای )تابستان مدیراجرایی و مدرس کارگاه آموزشی برنامه ریزی توسعه

 دارایی و دانشگاه اصفهان(؛

  زارت امور اقتصادی و و -1386مدیراجرایی و مدرس کارگاه آموزشی برنامه ریزی توسعه اقتصادی منطقه ای )تابستان

 دانشگاه امام صادق علیه السالم(؛ دارایی و

 زارت امور اقتصادی و دارایی و -1388اقتصادی منطقه ای )تیرماه  مدیراجرایی و مدرس کارگاه آموزشی برنامه ریزی توسعه

 قتصادی و دارایی استان مازندران(؛ازمان امور او س

 (؛1388تا مردادماه  1385نامه ریزی توسعه اقتصادی منطقه ای ایران )تیرماه تحقیقاتی بر -سرپرست گروه علمی 
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i  کتب تالیفی: 
 ؛1398اپ هشتم: اسفندماه چ -1393، چاپ اول: زمستان ، نشر سدید"اقتصاد مقاومتی؛ درآمدی بر مبانی، سیاست ها و برنامه عمل ".1

 ؛1396، نشر سدید، چاپ اول: اردیبهشت ماه "اقتصاد مقاومتی در عصر مذاکرات هسته ای". 2

صت ". 3 صاد مقاومتی مبتنی بر های حقوق تجارت بین الملل ها و چالشفر صادق علیه    "نظریه اقت شگاه امام  شارات دان شنو   ، انت سالم، با همکاری مریم  ر ال

 )در دست چاپ(؛

 ن؛معی از نویسندگابا همکاری ج -1399ازمان پدآفند غیرعامل، بهار ، انتشارات س"اقتصاد کرونا )اقتصاد مقاومتی در عصر ویروس کرونا(". 4

 ا همکاری جمعی از نویسندگان؛ب -1399ازمان پدآفند غیرعامل، پاییز انتشارات س، "سیاستگذاری اقتصادی در عصر ویروس کرونا". 5

 ؛1393مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت، ، نشر "نطقه ای در ایرانم -تحلیل تاثیر سیاست های کالن اقتصادی بر رشد بخشی". 6

 با همکاری سیدمحمد کریمی؛ -1399-، انتشارات پژوهشکده بیمه"الگوی تکافل در پوشش ریسک و بیمه ".7

 ت دانشگاه امام صادق علیه السالم )در دست چاپ(؛انتشارا، "بیمه و تکافل در اندیشه اقتصاددانان مسلمان". 8
 
i i (:عنوان 14پژوهشی ) -مقاالت علمی 

صمیم گیری چند معیاره؛         . 1 شور با بهره گیری از الگوی ت ستانهای ک صنعت لبنیات در ا سنجی  سازی مزیت  شنامه بازرگا مدل   -ني )علميپژوه

 هدی صادقي.با همکاری م -1388شماره بهار  -پژوهشي(

سنجی بخش های تولیدی در   . 2 سازی مزیت  سنجی منطقه ای و مدل وردی: مناطق کشور )مطالعه م  تحلیل نظری و کاربردی نظریه های مزیت 

ا همکاری نعمت اهلل اکبری و ب -1388شماره بهار  -پژوهشي(  -قتصادی ايران )علمي فصلنامه پژوهشهای ا   -استان کشور(   30بخش تولیدی در  33

 کیومرث آقايي.

له برنامه ريزی مج، ن و کشورهای پیشرو(  )مقایسه تطبیقی ایرا ؛ گذاریتوسعه اقتصادی دانش پایه؛ مبنای نظری، تجربیات و الزامات سیاست    . 3

 ا همکاری احمد شعباني.ب -1390بهار  -ولاشماره  -ژوهشي(پ -و بودجه )علمي

دوفصلللنامه ملااعاا اقتصللاد ا لل مي یرانی پیشالرفت منطقه ای؛  )مقدمه ای بر مفهوم، فرآیند و چارچو  برنامه ریزی(،  ا -الگوی اسالالمی . 4

 .1391، تمهششماره  -پژوهشي( -)علمي

رنامه ریزی  مزیت سنجی طبیعی )عدالت محور( در برابر مزیت سنجی اقتصادی متعارف؛ کاربرد معیارهای عدالت اقتصادی جغرافیایی در ب    . 5

اخذ  -پژوهشي(  -علميفصلنامه ملااعاا اقتصاد ا  مي )   ضایی )مطالعه موردی: تعیین مزیت های تولیدی استان های کشور(    ف -توسعه بخشی  

 با همکاری محمدهادی زاهدی وفا و مهدی گلدوزها. -جهت چاپ در شماره نهم پذيرش
سازی . 6 ضایی و آن       غیرخطی تحلیل و تعیین مدل سنجی ف صاد صنعتی در ایران )رهیافت ترکیبی اقت الیز اجزاء  اهمیت عوامل موثر بر جانمایی 

سازی اقت  ف -مطالعه موردی: صنایع الکترونیک(  -اصلی  هدی با همکاری م -1390پايیز  -5شماره   -پژوهشي(  -صادی )علمي صلنامه ملااعاا مدا

 قائمي اصل. 

شرفت و عدالت مبتنی بر دیدگاه مقام معظم رهبری )مدظله العالی(،  . 7 صادی با دهه پی صلنامه ملا  ارتباط معنایی جهاد اقت سیج   ف اعاا راهبردی ب

 ؛38تا  5صص  -1391تابستان  -55شماره  -15 ال  -ژوهشي(پ -)علمي

سه ای . 8 شده منطقه ای  ک-تحلیل مقای شکار  صلنامه پژوهش های  )مطالعه موردی: منطقه البرز(،   اربردی الگوهای تعیین مزیت های پنهان و آ ف

 با همکاری زهره کرمي نژاد. -ژوهشي(پ -اقتصاد منلقه ای )علمي
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سی نحوه تحقق آن در    . 9 صادی جغرافیایی و برر شی   برنامهتحلیل کاربردی مفهوم عدالت اقت سعه بخ سه ای نطقهم -های تو -ای تحلیل مقای

ا همکاری محمدهادی زاهدی ب - وهشي( پژ -)علميفصلنامه اقتصاد ا  مي    کاربردی الگوهای تعیین مزیت های پنهان و آشکار شده منطقه ای،   

 وفا و مهدی گلدوزها.

شگ        . 10 سعه مزیت های منطقه ای گرد ست گذاری تو سیا سایی و  شنا صمیم گیری چندمعیاره طراحی مدل  مطالعه   -ری )رهیافت روش های ت

 مکاری مهدی کريمي.هبا  -ابيدر حال ارزي -پژوهشي( -فصلنامه پژوهش های اقتصاد منلقه ای )علميگانه کشور(،  30موردی: استان های 

 و موارد ديگر ...

 

 
 
i i i   ارائه شده به کنفرانس های بین المللی مقاالت علمی: 
 علمي و ارائه  خنراني با عنوانتاایف مقااه . 1

"Integrability of Euro-Mediterranean Countries: A Numerical Taxonomy Analysis" 
 مقااه برگزيده کنفرانس بین اامللي در کشور ترکیه با عنوان 

Euro-Mediterranean Partnership: regional Construction or Dilution in 

Globalization- Galatassaray University, 2006 

 تاایف مقااه علمي و ارائه  خنراني با عنوان  .2

Developing Awqaf Properties and Islamic Financial Engineering 
 مقااه برگزيده کنفرانس علمي بین اامللي در کشور  نگاپور با عنوان 

2007 ,Integration of Awqaf Properties in the Islamic Financial sector 

 تاایف مقااه علمي با عنوان . 3

Awqaf sector and Poverty Elimination in Iran 

 .2007مقااه برگزيده همايش علمي بین اامللي اوقاف، آفريقای جنوبي، آگو ت 

 تاایف مقااه علمي و ارائه  خنراني با عنوان  .4

Integration between Islamic Financial and Endowment Foundations: 
A Theoretical and Conceptual Development 

 مقااه برگزيده کنفرانس علمي بین اامللي در کشور اماراا متحده عربي با عنوان 

Dubai International Endowment Investment Conference- February 2008 

 ارائه مقااه علمي با عنوان  .5

Social Policies and Iranian Regional Economic Development 

 به کنفرانس علمي بین اامللي در کشور کروا ي با عنوان 

Social Policies and Regional Development, 2006 
 ارائه مقااه علمي با عنوان  .6

“Optimal Relationship of Islamic Oil-Producing Countries with WTO: An Islamic Economics Analysis” 

 به کنفرانس بین اامللي در کشور کويت با عنوان 

”WTO and Developing Countries: Realities and Future Challenges“- 2005Kuwait University,  
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 سایر مقاالت علمی:

، مرکز برر ي  نشريه برداشت دوم  تحلیل فرآیند و معیارهای تعیین حد بهینه جمعیت در کشور )رهیافت جامعه شناسی اقتصادی منطقه ای(،     . 7

 ؛1389، تابستان و پايیز 12و  11های ا تراتژيک ريا ت جمهوری، شماره های 

نتشاراا دانشگاه   اکتاب مجموعه مقاالا تو عه مبتني بر عداات،  تحلیل تاثیر برنامه ریزی منطقه ای در تحقق توسعه اقتصادی عدالت محور،   . 8

 ؛1387ری معاونت امور اقتصادی وزارا امور اقتصادی و دارايي(، زمستان امام صادق علیه ااس م )با همکا

سکن در ایران،    . 9 سعه بخش م ص   نقش اوقاف در تو فهان، پايیز کتاب مجموعه مقاالا برگزيده همايش علمي بین اامللي وقف و تمدن ا  مي، ا

 ؛1387

 ؛1388، بهار برداشت دوم، مرکز برر ي های ا تراتژيک ريا ت جمهوری نشريهنگاهی به مبانی نظری و نتایج سفرهای استانی دولت نهم، . 10

ستانی دولت نهم،     . 11 شريه برداشت دوم  نگاهی به الزامات منطقه ای توسعه اقتصادی عادالنه؛ با تاکید بر رویکرد توسعه ا ، مرکز برر ي های  ن

 ؛1388ا تراتژيک ريا ت جمهوری، پايیز 

سالمی،      مطالعه تطبیقی نظام عادالن. 12 ساختار حقوقی جمهوری ا صادی در  شت دوم، مرکز برر ي های ا تراتژي       ه اقت شريه بردا ک ريا ت   ن

 ؛1388جمهوری، پايیز 

قرض "اجرايي  -کتاب مجموعه مقاالا برگزيده دومین همايش علميتحلیل نقش مهندسالالی مالی اسالالالمی در توسالالعه نهاد قرن الحسالالنه، . 13

 ؛1388هران، تیرماه ، ت"ااحسنه؛ نهاد اقتصاد ا  مي

صات فنی و حقوقی این         قحقوقی نهاد  -تحلیل و ارزیابی فنی. 14 شخ سالمی ایران  )با نگاهی به م صادی جمهوری ا سنه در نظام اقت رن الح

یرماه  ، تهران، ت"قرض ااحسللنه؛ نهاد اقتصللاد ا لل مي "جرايي ا -کتاب مجموعه مقاالا برگزيده دومین همايش علمينهاد در کشالالورهای غربی(، 

 ؛1388

سالمی         . 15 صاد ا صادی ایران و نظریه اقت سه ای نقش بخش خصوصی در رشد اقت همايش  کتاب مجموعه مقاالا برگزيده  ومین ،  تحلیل مقای

 ؛1382دو االنه اقتصاد ا  مي، دانشگاه تربیت مدرس، 

زيده اواین  جزو مقاالا برگ شالالهری،  ریزی برنامه   در آن تحلیل نقش  و شالالهری اجتماعی  رفاه  تابع  برآورد و طراحی فرآیند  بر ای مقدمه   .16

 ؛1390مشهد، پايیز  -کنفرانس علمي اقتصاد شهری ايران

 ؛1382، تهران، "  مت اقتصاد،   مت جامعه  "ارائه شده به همايش مکانیسم قیمت گذاری در نظام عادالنه اقتصاد اسالمی، . 17

 مجله نوآوران، شماره دوازدهم؛اقتصاد منطقه ای، بخش خصوصی و توسعه، . 18

 مجله نوآوران، شماره دهم؛نمایی از سرمایه گذاری و  اشتغال در صنعت ایران، . 19

 مجله نوآوران، شماره چهاردهم؛عوامل موثر بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران، . 20

 نوآوران، شماره  ؛ مجلهتحلیل زمینه های اقتصادی دخالت دولت در بازار محصوالت کشاورزی ایران، . 21

صادی منطقه ای ایران،      . 22 سعه اقت سالمی بر تو شگاه آزاد ا شگاه آ   تحلیل تاثیر توزیع واحدهای دان شده به همايش دان زاد ا  مي و اقتدار  ارائه 

 ملي؛

سالمی،    . 23 صاد ا ، 1384ي، قتصللاد ا لل مدانشللجويي ا –جزو مقاالا برگزيده اواین همايش علمي تحلیل وظایف دولت در الگوی ایده آل اقت

 دانشگاه امام صادق علیه ااس م.
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مقااه برگزيده وچاپ شده در کتاب مجموعه  تحلیل وضعیت بایسته رفتارهای اقتصادی بخش خصوصی در دیدگاه رضوی )علیه السالم(،         . 24

 ؛1386آذرماه  -مقاالا همايش علمي دانشجويي امام رضا علیه ااس م. دانشگاه فردو ي مشهد

 
i v  ها و مراکز علمی و تحقیقاتی خارج از ایرانارائه سخنرانی و تبیین نظریه اقتصادی مقاومتی در دانشگاه: 

 (2017 آوريل -جهان اقتصاد گروه) پترزبورگ  ن دانشگاه. 1

 (2018 آوريل -تو عه ملي مدر ه) پکن دانشگاه. 2

 (2018 د امبر-ا کايپ طريق از-ا کاتلند) اديمبرو دانشگاه: غیرحضوری ارائه. 3

 (2017 آوريل-TEPAV) ترکیه اقتصادی  یا ت تحقیقاا بنیاد. 4

 (2017 آوريل-اقتصاد دانشکده) -مسکو تکنیک پلي دواتي دانشگاه.5

 (2018 آوريل) پکن -اقتصاد و ااملل بین تجارا دانشگاه. 6

 (2017 آوريل)آنکارا -بايزيت يیلدريم دانشگاه. 7

 (2018 د امبر)آمريکا -ويسکانسین دانشگاه: ا کايپ -غیرحضوری ارائه. 8

 (Higher School of Economics) -(2017 آوريل) رو یه -اقتصاد عااي دانشگاه. 9

 (2018 آوريل) شانگهای اامللي بین ملااعاا دانشگاه.  10

 (2017 آوريل-شنا ي شرق مو سه) رو یه علوم آکادمي. 11

 (  2018 آوريل) شانگهای آکادمي. 12

 (2017 آوريل -آنکارا) ا ام اجتماعي و اقتصادی تحقیقاا مرکز. 13

[21:46 ,1399/11/3 ]Hojjatullah Abdolmaleki :14 .(2020 فوريه)  وريه امنیت ملااعاا ملي مو سه 

 (2019 اکتبر معلي، کرب ی) جهان های دانشگاه مسلمان ا اتید اامللي بین کنفرانس. 15

 (98 ماه آبان تهران،) ا  مي وحدا اامللي بین کنفرانس. 16

 (2020 فوريه دمشق،) امنیت اقتصاد اامللي بین دوره. 17

 

 

 
v  طرح های تحقیقاتی: 

تا  1386 -و دارايي به  فارش وزارا امور اقتصادی  تحلیل تاثیر سیاستهای کالن اقتصادی بر رشد اقتصادی منطقه ای ایران،      . مجری طرح پژوهشي با عنوان  1

 ؛1388

 )ادامه دارد(؛ 1390زمستان  -به  فارش معاونت پژوهشي دانشگاه امام صادق علیه ااس مدانشنامه اقتصاد اسالمی، . مجری طرح تدوين 2

تا  1383 -يرانبه  فارش شرکت صنايع شیر ا     مکان یابی و تعیین ظرفیت بهینه واحدهای تولیدی شرکت صنایع شیر ایران،    . مجری طرح پژوهشي با عنوان  3

 ؛1385

صوبه هیاا دوات مبه  فارش وزارا امور اقتصادی و دارايي )در اجرای تدوین بسته سیاستی توسعه اقتصادی استان زنجان،      . مجری طرح پژوهشي با عنوان  4

 ؛1387 -در  فر اول به ا تان زنجان(

شاه: فاز اول          . مجری طرح پژوهشي با عنوان  5 شور )کرمان ستانهای ک صادی ا سعه اقت ستی تو سیا سته  ستان: فاز دوم(،  ک -تدوین ب شگاه امام   رد به  فارش دان

 ؛1386 -صادق علیه ااس م
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 ؛1388 -به  فارش دانشگاه امام صادق علیه ااس متدوین سرفصل های دروس اختیاری رشته معارف اسالمی و اقتصاد، . مجری طرح پژوهشي با عنوان 6

 (؛ 1383. حضور در طرح های پژوهشي متعدد به عنوان همکار اصلي )از  ال 7
 
v i  فعالیت های آموزشی : 
شهری، موضوعات انتخابی در            : کارشنا ي ارشد   تدريس دروس مقلع . 1 سالمی، اقتصاد منطقه ای، اقتصاد توسعه، اقتصاد  موضوعات انتخابی در اقتصاد ا

 شگاه امام صادق علیه السالم(؛اقتصاد شهری و منطقه ای )دان

شد    تدريس دروس مقلع . 2 شنا ي ار ضوعات انتخابی در           کار صاد، مو صاد کالن، فقه االقت صاد خرد، اقت شگاه عالمه طباطبایی ره( و اقت ضا )دان صاد ف : اقت

 اقتصاد اسالمی )دانشگاه اصفهان(؛

خرد، روش تحقیق )دانشگاه امام صادق علیه السالم(،  نظریه های اقتصاد اسالمی      اقتصاد اسالمی، اقتصاد کشاورزی، اقتصاد      : کارشنا ي  تدريس دروس . 3

شگاه عل                 1) صفهان(، روش تحقیق )دان شگاه ا سالم )دان صدر ا صادی  شگاه عالمه طباطبایی ره(، نظام های اقت شهری )دان صاد  شگاه تهران(، اقت وم ()دان

 اقتصادی( و ...؛

 .1387فروردين ماه  دانشگاه امام صادق علیه ااس م، ،)ویژه سال نوآوری و شکوفایی( الگوریتم نوآوری کارگاه آموزشيمدرس . 4
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