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 :تتحصیال

 (1391) اس داًؾگاُ گَتِ فزاًىفَرت التصاد (.Ph.Dدکتری ) -

هَعغاِ عاا ی آهاَسػ ٍ هاضٍّؼ     ّای التصاادی ٍ اجتوااعی اس    هٌْذعی عیغتن (.M.Sکارشناس ارشد ) -

 (1386) هذیزیت ٍ بزًاهِ ریشی

 (1382) ریاضی واربزدی اس داًؾگاُ اصفْاى (.B.S)کارشناس  -

 

 :هافعالیت
 1391اس  هَعغِ عا ی آهَسػ ٍ هضٍّؼ هذیزیت ٍ بزًاهِ ریشی گزٍُ التصاد عضو هیات علمی -

 1392اس  هَعغِ عا ی آهَسػ ٍ هضٍّؼ هذیزیت ٍ بزًاهِ ریشیهضٍّؾی رفاُ خاًَار در  مدیر گروه -

 1390عال  در  داًؾگاُ فزاًىفَرت ٍ دهارتواى باساریابی فایٌٌظ -آسهایؾگاُ ایاس  فلوشیپ تحقیقاتی -

 1386 -89بزای عِ عال هتَا ی  آ واىاس  بورس تحصیلی -

 هغابمات ریاضی اًجوي ریاضی ایزاىبیغت ٍ ؽؾویي دٍرُ  مدال نقره -

 

 انتشارات:
 "ارسیابی تغییزات تَسیع درآهذ در ایزاى در چارچَب یه ا گَی ؽبیِ عاسی خزد"

- “Are Public Policies Effective in Alleviating Family Income Inequality in 

Iran?”, Journal of Income Distribution (JID), 18(3-4); with Naser Khiabani 

(2009). 

 

   "(عتاًذُ )هَرد ایزاى -ای ٍ هحاعبِ حوایت هؤثز بز اعاط رٍیىزد دادُ تحلیل رفتار هَاًع غیزتعزفِ“ 
- “Measuring The Non-Tariffs Barriers and the Costs of Protection in Iran: Input-

Output Approach”, Iranian Journal of Trade Studies (IJTS), 11(44), pp. 131-163; 

with Nasser Khiabani, and Tahura Khabazi (2007). 
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 : ؽاًشدّویي ّوایؼ باًىذاری اعالهی1383گشارػ عولىزد ًظام باًىی وؾَر در عال 
- "Performance of Iran’s Banking System During Years 2004-2005" Iran Banking 

Institute, Central Bank Press, Tehran, Iran; with S. M. Karimi (2006). 

 

 : ّفذّویي ّوایؼ باًىذاری اعالهی1384گشارػ عولىزد ًظام باًىی وؾَر در عال 

- "Performance of Iran’s Banking System During Years 2003-2004" Iran Banking 

Institute, Central Bank Press, Tehran, Iran; with S. M. Tabibian, ... (2005): 

 

، هجوَعِ "ا گَی هیؼ بیٌی تزاسًاهِ یه باًه تاسُ تاعیظ ؽذُ هفزٍض بز اعاط اصَل هذیزیت دارایی ّا ٍ بذّی ّا"

 . ّوزاُ با هحوذ وزیوی.1384ّوایؼ باًىذاری اعالهی، هماالت ّفذّویي 

 

 .1389آباى  30 :عتان، ر"بی عاللگی بزای ووه بِ دیگزاى / التصادی اس حادثِ ععادت آباد تحلیلیه "

 

 "هیؼ بیٌی لیوت هغىي در ایزاى"

 .یاباًی. ّوزاُ با ًاصز خ1384گشارػ باًه هارعیاى، 

 

 "هیؼ بیٌی تماضای ایٌتزًت در ایزاى"

 . ّوزاُ با هغعَد ًیلی ٍ ....1384گشارػ ٍسارت ارتباطات ٍ فٌاٍری اطالعات، 

 

 در دست اجرا:
- “Income Heterogeneity and norms of tax compliance”; with S. Pichler (2013). 

 

- “On Image based incentives”; with J. Van der Weele (2013) 

 

- “Understanding the optimal pricing of Spotify”; with B. Skiera (2013).  
 

 (2931" )ٍ خذهات ارتباطی گذاری بْیٌِ واالّای هجاسی لیوت" -

 

 :ّا تجزبِ
 

 (:1392 -1391سیز در هَعغِ عا ی آهَسػ ٍ هضٍّؼ هذیزیت ٍ بزًاهِ ریشی )تْزاى  طٍدر تذریظ -1

a.  (ٍ دوتزی )همطع فَق  یغاًظالتصاد خزد ٍ ًظزیِ باسیْا 

b.  همطع فَق  یغاًظ(التصاد هذیزیت( 

c.  (دوتزی)همطع بزًاهِ ریشی ریاضی 

 

 :(1390 - 1377فزاًىفَرت آ واى ) درٍط سیز در داًؾگاُ فزاًىفَرت تذریظ -2

a. )بزًاهِ ریشی ریاضی )همطع دوتزی 

b. )تعادل عوَهی )همطع دوتزی 

http://www.noormags.com/View/Creator/CreatorArticles.aspx?creatorId=25607


c. )التصاد والى )همطع  یغاًظ 

d.  همطع فَق  یغاًظ(التصاد بیي ا ولل( 

 

 هجزی هزٍصُ -3

a.  (1392در ایزاى )تْزاى  ّاارسیابی اثز ّذفوٌذعاسی یاراًِ ّا بز تَسیع درآهذ 

b.  (1391ارسیابی اثز ّذفوٌذعاسی یاراًِ ّا بز سًذگاى هٌاٌّذگاى افغاى در ایزاى )تْزاى 

 

 هحمك هزٍصُ  -4

a. (1390گذاری خذهات ایٌتزًتی )فزاًىفَرت آ واى لیوت 

b.  (1386ریغه باًه هغىي )تْزاى هذیزیت  

c.  (1385بزآٍرد تماضای اًزصی در ایزاى )عاسهاى بْیٌِ عاسی هصزف عَخت 

d.  (1384ؽبىِ ّای ارتباطی ٍ اطالعاتی در ایزاى )هضٍّؾىذُ داًؾگاُ ؽزیف 

e.  (1384وارایی ّشیٌِ بٌگاّْای چٌذ هحصَ ی هَرد باًه )هَعغِ عا ی هضٍّؼ 

f. (1383یزٍس، باًه هارعیاى لیوت هغىي در ایزاى )ؽزوت خزد ه 

g.  (1382هذل دیٌاهیه درًٍی باًه ّا )باًه هارعیاى 

h.  (1383ووی عاسی هَاًع غیزتعزفِ ای در ایزاى)هَعغِ هطا عات باسرگاًی 

i. بزرعی تَسیع درآهذ در ایزاى 

j. ًمؼ عیاعتْای عوَهی دٍ ت در ٌّجارّای اجتواعی ٍ در هیشاى جزم 

 

 ّا:هٌذیعاللِ
 

- Economic Theory. 

- Competition Policy. 

- Marketing, Pricing Theory. 

- Finance, Asset Pricing Theory. 

- Social Theory and Psychology. 

- Econometrics and Statistics. 
 

 
 


