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 ( تِ هیضاى 1تذسیغ دسع اصَل علن التصاد ،)گشٍُ آهَصؿی التصاد  ٍاحذ دسػی، داًـگاُ ٌّش اصفْاى، 4

 .1393ٌّش، واسؿٌاػی اسؿذ التصاد ٌّش، ًیوؼال اٍل تحصیلی 

  آهَصؿی التصاد ٌّش، گشٍُ  ٍاحذ دسػی، داًـگاُ ٌّش اصفْاى، 2تذسیغ دسع صتاى اًگلیؼی، تِ هیضاى

 .1393واسؿٌاػی اسؿذ التصاد ٌّش، ًیوؼال اٍل تحصیلی 

  گشٍُ آهَصؿی التصاد ؿْشی،  ٍاحذ دسػی، داًـگاُ ٌّش اصفْاى، 2تذسیغ دسع صتاى تخصصی، تِ هیضاى

 .1393واسؿٌاػی اسؿذ التصاد ؿْشی، ًیوؼال اٍل تحصیلی 

 گشٍُ آهَصؿی  ٍاحذ دسػی، داًـگاُ ٌّش اصفْاى، 2ٌّشی، تِ هیضاى -تذسیغ دسع التصاد واالّای فشٌّگی

 .1393التصاد ٌّش، واسؿٌاػی اسؿذ التصاد ٌّش، ًیوؼال اٍل تحصیلی 



  گشٍُ آهَصؿی التصاد  ٍاحذ دسػی، داًـگاُ ٌّش اصفْاى، 3تذسیغ دسع التصاد ٌّش پیـشفتِ، تِ هیضاى

 .1393ٌّش، واسؿٌاػی اسؿذ التصاد ٌّش، ًیوؼال دٍم تحصیلی 

 گشٍُ آهَصؿی  ٍاحذ دسػی، داًـگاُ ٌّش اصفْاى، 2یغ دسع تاصاسیاتی ٍ تاصاسؿٌاػی ٌّش، تِ هیضاى تذس

 .1393التصاد ٌّش، واسؿٌاػی اسؿذ التصاد ٌّش، ًیوؼال دٍم تحصیلی 

  گشٍُ آهَصؿی  ٍاحذ دسػی تشای دٍ گشٍُ، داًـگاُ ٌّش اصفْاى، 2تذسیغ دسع صتاى تخصصی، تِ هیضاى

 .1393ٌاػی اسؿذ التصاد ٌّش، ًیوؼال دٍم تحصیلی التصاد ٌّش، واسؿ

  گشٍُ آهَصؿی التصاد  ٍاحذ دسػی، داًـگاُ ٌّش اصفْاى، 3تذسیغ دسع التصاد ٌّش پیـشفتِ، تِ هیضاى

 .1394ٌّش، واسؿٌاػی اسؿذ التصاد ٌّش، ًیوؼال اٍل تحصیلی 

  گشٍُ آهَصؿی  گاُ ٌّش اصفْاى،ٍاحذ دسػی، داًـ 2تذسیغ دسع تاصاسیاتی ٍ تاصاسؿٌاػی ٌّش، تِ هیضاى

 .1394التصاد ٌّش، واسؿٌاػی اسؿذ التصاد ٌّش، ًیوؼال اٍل تحصیلی 

 ( تِ هیضاى 1تذسیغ دسع اصَل علن التصاد ،)گشٍُ آهَصؿی التصاد  ٍاحذ دسػی، داًـگاُ ٌّش اصفْاى، 2

 .1394ٌّش، واسؿٌاػی اسؿذ التصاد ٌّش، ًیوؼال اٍل تحصیلی 

 ٍاحذ دسػی، داًـگاُ ٌّش اصفْاى، گشٍُ  آهَصؿی  3ٍ تاصاسؿٌاػی ٌّش، تِ هیضاى  تذسیغ دسع تاصاسیاتی

 .1394التصاد ٌّش، واسؿٌاػی اسؿذ التصاد ٌّش، ًیوؼال دٍم تحصیلی 

  گشٍُ آهَصؿی التصاد ٌّش،  ٍاحذ دسػی، داًـگاُ ٌّش اصفْاى، 2تذسیغ دسع صتاى تخصصی، تِ هیضاى

 .1394دٍم تحصیلی  واسؿٌاػی اسؿذ التصاد ٌّش، ًیوؼال

  گشٍُ آهَصؿی التصاد ٌّش،  ٍاحذ دسػی، داًـگاُ ٌّش اصفْاى، 2تذسیغ دسع صتاى تخصصی، تِ هیضاى

 .1395واسؿٌاػی اسؿذ التصاد ٌّش، ًیوؼال اٍل تحصیلی 

  گشٍُ آهَصؿی التصاد  ٍاحذ دسػی، داًـگاُ ٌّش اصفْاى، 3تذسیغ دسع التصاد ٌّش پیـشفتِ، تِ هیضاى

 .1395ٌاػی اسؿذ التصاد ٌّش، ًیوؼال اٍل تحصیلی ٌّش، واسؿ

  گشٍُ آهَصؿی  داًـگاُ ٌّش اصفْاى، ٍاحذ دسػی، 2تذسیغ دسع اسصؿگزاسی فشٌّگ ٍ ٌّش، تِ هیضاى

 .1395التصاد ٌّش، واسؿٌاػی اسؿذ التصاد ٌّش، ًیوؼال اٍل تحصیلی 

 ،گشٍُ  داًـگاُ ٌّش اصفْاى، ػی،ٍاحذ دس 2تِ هیضاى  تذسیغ دسع ؿٌاخت تاصاسّای جْاًی ٌّش اػالهی

 .1395، ًیوؼال اٍل تحصیلی ٌّش اػالهیآهَصؿی ٌّش اػالهی، واسؿٌاػی اسؿذ 

 ،گشٍُ آهَصؿی  داًـگاُ ٌّش اصفْاى، ٍاحذ دسػی، 2تِ هیضاى  تذسیغ دسع التصاد واالّای فشٌّگی ٌّشی

 .1395تحصیلی  التصاد ٍ واسآفشیٌی ٌّش، واسؿٌاػی اسؿذ التصاد ٌّش،  ًیوؼال دٍم

 ،گشٍُ آهَصؿی  داًـگاُ ٌّش اصفْاى، ٍاحذ دسػی، 2تِ هیضاى  تذسیغ دسع تاصاسیاتی ٍ تاصاسؿٌاػی ٌّش

 .1395التصاد ٍ واسآفشیٌی ٌّش، واسؿٌاػی اسؿذ التصاد ٌّش، ًیوؼال دٍم تحصیلی 

 ،گشٍُ آهَصؿی  ْاى،داًـگاُ ٌّش اصف ٍاحذ دسػی، 2تِ هیضاى  تذسیغ دسع اسصؿگزاسی ٍ اسصیاتی التصادی

 .1395التصاد ٍ واسآفشیٌی ٌّش، واسؿٌاػی اسؿذ التصاد ٌّش، ًیوؼال دٍم تحصیلی 



 ،گشٍُ  داًـگاُ ٌّش اصفْاى، ٍاحذ دسػی، 2تِ هیضاى  تذسیغ دسع ؿٌاخت تاصاسّای جْاًی ٌّش اػالهی

 .1396آهَصؿی ٌّش اػالهی، واسؿٌاػی اسؿذ ٌّش اػالهی، ًیوؼال اٍل تحصیلی 

  گشٍُ آهَصؿی ٌّش  داًـگاُ ٌّش اصفْاى، ٍاحذ دسػی، 2تِ هیضاى  دسع صتاى تخصصی ٌّش اػالهی،تذسیغ

 .1396اػالهی، واسؿٌاػی اسؿذ ٌّش اػالهی، ًیوؼال اٍل تحصیلی 

 ،گشٍُ آهَصؿی  داًـگاُ ٌّش اصفْاى، ٍاحذ دسػی، 2تِ هیضاى  تذسیغ دسع صتاى تخصصی التصاد ٌّش

 .1396التصاد ٍ واسآفشیٌی ٌّش، واسؿٌاػی اسؿذ التصاد ٌّش، ًیوؼال اٍل تحصیلی 

 ،ُگشٍُ آهَصؿی التصاد ٍ  داًـگاُ ٌّش اصفْاى، ٍاحذ دسػی، 2تِ هیضاى  تذسیغ دسع التصاد هَص

 .1396واسآفشیٌی ٌّش، واسؿٌاػی اسؿذ التصاد ٌّش، ًیوؼال اٍل تحصیلی 

 َگشٍُ  داًـگاُ ٌّش اصفْاى، ٍاحذ دسػی، 2تِ هیضاى  ضَعات ٍیظُ دس التصاد ٌّش،تذسیغ دسع التصاد ه

 .1396آهَصؿی التصاد ٍ واسآفشیٌی ٌّش، واسؿٌاػی اسؿذ التصاد ٌّش، ًیوؼال اٍل تحصیلی 

 ،ُگشٍُ  داًـگاُ ٌّش اصفْاى، ٍاحذ دسػی، 2تِ هیضاى  تذسیغ دسع التصاد ًظام هالی ٍ التصاد هَص

 .1396گشدؿگشی، واسؿٌاػی هَصُ، ًیوؼال اٍل تحصیلی  آهَصؿی هَصُ ٍ

 

 برگساری همایش (و

 APEF (The 7th APEF International conference on Eastهفتمین کنفرانس  همکاری در برگزاری -1

and West Asia Trade and Economic Relations: Opportunities, Challenges and 

Outcomes, 3-5 November 2008) 

 اسالمی تا -هنز و صناعات ایزانی»المللی نخستین همایص تینّای تخصصی ّوىاسی دس ًـؼت

 .1394، اسدیثْـت «تأکیذ تز هنزهای رو ته فزاموضی

  هنز و »المللی نخستین همایص تین المللی تین، «التصاد ٌّش ٍ واسآفشیٌی»عضَ وویتِ علوی

 .1395اسدیثْـت ، «ه فزاموضیاسالمی تا تأکیذ تز هنزهای رو ت-صناعات ایزانی

 ها:( سخنرانی و برگساری کارگاهز

 ُاًذیـی تَػعِ اػتاى وشهاًـاُ تا عٌَاى اًذاصی هشوض ّنػخٌشاًی دس ػَهیي ًـؼت تخصصی ٍیظُ سا

 .1390، تْوي "ّای فىشّای هذیشیت اتاقتجشتِ، هأهَسیت ٍ سٍؽ"

  ،داًـگاُ ٌّش اصفْاى، داًـىذُ «التصاد ٌّشواسآفشیٌی ٍ ًمؾ آى دس »ػخٌشاًی دس ّفتِ پظٍّؾ ،

 .1392واسآفشیٌی ٌّش ٍ گشدؿگشی، 

  ،تشگضاسی واسگاُ آهَصؿی دس ّفتِ پظٍّؾ« ( واسگاُ آؿٌایی تا تىٌیه تحلیل ػلؼِ هشاتثیAHP)» ،

 .1392داًـگاُ ٌّش اصفْاى، داًـىذُ واسآفشیٌی ٌّش ٍ گشدؿگشی، 



  ،واسآفشیٌی )صٌایع فشٌّگی خالق تِ عٌَاى ًوًَِ ای اص  التصاد، ٌّش ٍ»ػخٌشاًی دس ّفتِ پظٍّؾ

، داًـگاُ ٌّش اصفْاى، داًـىذُ واسآفشیٌی ٌّش ٍ گشدؿگشی، «تىاسگیشی واسآفشیٌی دس تَلیذ ٍ عشضِ ٌّش(

1393. 

 الوللی ٌّش ٍ صٌاعات ایشاًی اػالهی ّای تخصصی ّوایؾ تیيػخٌشاًی دس جلؼات پشػؾ ٍ پاػخ ًـؼت

 .1394ای سٍ تِ فشاهَؿی، تا تأویذ تش ٌّشّ

  ،التصاد ٌّش ٍ اسصؿگزاسی التصادی فشٌّگ ٍ ٌّش»ػخٌشاًی ٍ تشگضاسی واسگاُ دس جـٌَاسُ سضَی» ،

 .1394داًـگاُ ٌّش اصفْاى، تَحیذخاًِ، 

  ،داًـگاُ ٌّش اصفْاى، «ٌّشی-تشسػی سٍؿْای اسصؿگزاسی واالّای فشٌّگی»ػخٌشاًی دس ّفتِ پظٍّؾ ،

 .1394ٌّش ٍ گشدؿگشی، داًـىذُ واسآفشیٌی 

 اػالهی تا تأویذ تش ٌّشّای سٍ تِ فشاهَؿی، -الوللی ٌّش ٍ صٌاعات ایشاًیاٍلیي ّوایؾ تیي ػخٌشاًی دس

 .1395، اصفْاى، اسدیثْـت «ّاّا ٍ سٍؽاسصؿگزاسی ٌّش، تىٌیه»

 

 شرکت در کارگاه ها( ح

  ،1389اسدیثْـت ؿشوت دس دٍهیي وٌفشاًغ تشًاهِ سیضی ٍ هذیشیت ؿْشی، هـْذ. 

 ( ؿشوت دس واسگاُ آهَصؿی واستشدّای سٍؽ اًتخاب تجشتیChoice Experiment ،دس التصاد ؿْشی )

 .1390آرس هاُ اٍلیي وٌفشاًغ التصاد ؿْشی ایشاى، هـْذ، 

  ُ1392، هعاًٍت پظٍّـی داًـگاُ ٌّش اصفْاى، آتاى «سٍؽ تحمیك ویفی»ؿشوت دس واسگا. 

  آرس  ، داًـگاُ اصفْاى،«ایهٌطمِ-هحَس دس هطالعات ؿْشی-هذلؼاصی عاهل»ؿشوت دس واسگاُ آهَصؿی

 .1393 هاُ،

 راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشذ (ط

  ٌّشّای تماضای تش هَثش عَاهل تشسػی ٍ تحلیل»ساٌّوایی هـتشن پایاى ًاهِ واسؿٌاػی اسؿذ تا عٌَاى 

 .1393 آتاىداًـگاُ ٌّش اصفْاى،  ػویِ حثیثی، ،«صًجاى ؿْش دس ػیٌوا هَسدی هطالعِ :ًوایـی

 ؿٌاػایی عَاهل هؤثش تش تماضای لثاع هذ ایشاًی» ساٌّوایی هـتشن پایاى ًاهِ واسؿٌاػی اسؿذ تا عٌَاى 

 .1393 تْويداًـگاُ ٌّش اصفْاى،  هشین هَالصادُ، ،«هطالعۀ هَسدی صًاى اصفْاى

  هثادلِ  تجؼویتشسػی عَاهل هَثش تش لیوت آثاس » عٌَاىساٌّوایی هـتشن پایاى ًاهِ واسؿٌاػی اسؿذ تا

 داًـگاُ ٌّش اصفْاى، تثؼن تَولی، ،«)هطالعِ هَسدی آثاس ًماؿی ٍ حجن( گالشی هٌتخة تْشاى 10ؿذُ دس

 .1394ؿْشیَس، 

  تشسػی عَاهل هَثش تش دسآهذ ٌّشهٌذاى: هطالعِ »ساٌّوایی هـتشن پایاى ًاهِ واسؿٌاػی اسؿذ تا عٌَاى

 .1394ؿْشیَس، داًـگاُ ٌّش اصفْاى،  هَلَد علی ًؼة، ،«ٌّشهٌذاى حَصُ هَػیمی ؿْش اصفْاىهَسدی 



 تشسػی تٌاظش اسصؽ فشٌّگی ٍ اسصؽ التصادی دس تاصاس ادتیات »پایاى ًاهِ تا عٌَاى:  هـتشن ساٌّوایی

 .1395تیش هاُ، داًـگاُ ٌّش اصفْاى،  پَس،الثشص تالی ،«داػتاًی پغ اص اًمالب ایشاى

 صٌایع تا ساتطِ دس خاسجی گشدؿگشاى تشجیحات تحلیل ٍ ؿٌاػایی»پایاى ًاهِ تا عٌَاى:  هـتشن اٌّواییس 

 .1395ؿْشیَس، داًـگاُ ٌّش اصفْاى،  ػعیذُ صالحی، ،«)اصفْاى ؿْش :هَسدی هطالعِ( دػتی

 یلذا وی ،«دػتثافؿٌاػایی ٍ تحلیل عَاهل هَثش تش لیوت فشؽ »پایاى ًاهِ تا عٌَاى:  هـتشن ساٌّوایی-

 .1395ؿْشیَس، داًـگاُ ٌّش اصفْاى،  ًـاى،

  :داًـگاُ  صویِ اػفٌذ پَس، ،«تحلیل واسایی هَصُ ّای ٌّش دس ایشاى»ساٌّوایی هـتشن پایاى ًاهِ تا عٌَاى

 .1395ؿْشیَس، ٌّش اصفْاى، 

  :ٌّش دس ایشاى ٍ ّای دٍلت اص فشٌّگ هطالعِ تطثیمی حوایت»ساٌّوایی هـتشن پایاى ًاهِ تا عٌَاى ٍ

 .1395تْوي داًـگاُ ٌّش اصفْاى،  هشین اصالت، ،«وـَسّای هٌتخة

  :الٌاص فشجی داٍس، ،«تحلیل ٍ تشسػی جایگاُ التصاد ٌّش دس ایشاى»ساٌّوایی هـتشن پایاى ًاهِ تا عٌَاى 

 .1395داًـگاُ ٌّش اصفْاى، تْوي 

  :تش ػیٌوایی ّای فیلن فشٍؽ تش غیشتاصاسی ّای ظگیٍی تاثیش تعییي »ساٌّوایی هـتشن پایاى ًاهِ تا عٌَاى 

 .1396الْام ؿشیفیاى، داًـگاُ ٌّش اصفْاى، ؿْشیَس  ،«ّذاًیه هذل اػاع

 :( آشنایی با زبان انگلیسیی

اتمِ تذسیغ صتاى عوَهی ٍ تخصصی ٍ تشجوِ هتَى تخصصی سؿتِ ػتؼلط واهل تِ صتاى اًگلیؼی، تا تَاًایی ٍ 

 التصاد

 آشنایی با کامپیوتر (ک

  آؿٌایی تِ ًشم افضاسّایWord, Excel, Power point, Eviews, ,Spss, Stata, Arcview, 

GWR. 
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