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پیشگفتار

باسمه تعالی
در اهمیت و ضرورت پژوهش در جهان معاصر، تردیدی نیست. برای اعتباربخشی به هر اقدامی 
در هر زمینه ای و جلب اطمینان مخاطبان، به پژوهش های پشتیبان آن اقدام تكیه می شود. از این رو 
پژوهش برای مدیریت و برنامه ریزی در امور اجتماعی به معنای عام آن و به ویژه در سطح کالن، 
ضرورتی انكارناپذیر است. البته باوجود ضرورت بی چون  وچرای پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی برای 
کشور و زندگی هرروزه جامعه، شرط تأثیرگذاری پژوهش  در فرآیند پیشرفت و اصالح وضعیت کشور، 

مسئله محوری پژوهش است.
مسئله محوری، بدین معنی است که پژوهش به امور و چالش های کشور مربوط باشد. ربط پژوهش 
اقتضا  البته مسئله مندی پژوهش  با چالش ها و مشكل های جامعه، شرط مسئله مندی پژوهش است. 
می کند نظر به این که یک پدیده اجتماعی ابعاد و جنبه های پرشمار و متفاوتی دارد، پژوهش و بررسی 
آن نیز به روش میان رشته ای و چندرشته ای انجام پذیرد تا همه جوانب آن پدیده را شامل شود. در 
دوره ریاست آقای دکتر نهاوندیان معاون محترم اقتصادی ریاست جمهوری در موسسه بر دو رویكرد 

مسئله مندی و میان رشته ای بودن پژوهش همواره تاکید شده است.
نسخه پژوهش نامه سال 1398 نخستین پژوهش نامه ای است که با این نگاه به پژوهش در موسسه 
تهیه و منتشر می شود. پژوهش نامه پیش رو گزارشی از تالش های اعضای هیأت علمی، پژوهشگران 
در  اطالعات  به  توجه  با  است. سعی شده  در سال 1398  موسسه  تكمیلی  تحصیالت  دانشجویان  و 
دسترس، همه فعالیت ها شامل آنچه در موسسه و حتی بیرون از آن به وسیله نیروهای علمی موسسه 

انجام یافته است، بازتاب یابد.
 فعالیت های پژوهشی موسسه در سه معاونت پژوهشی، آموزشی و تحصیالت تكمیلی، و پایش و 
سیاستگذاری اقتصادی انجام می پذیرد. فعالیت های معاونت پژوهشی در سه مدیریت خدمات پژوهشی، 
طرح های پژوهشی و کتابخانه سامان می یابد. در این گزارش شرح تالش های اعضای هیأت علمی 
اجرای  علمی،  نشست های  و  همایش ها  تخصصی،  فصل نامه های  منابع،  تدوین  در  مشارکت  شامل 
طرح های پژوهشی بلندمدت،کوتاه مدت و کارفرمایی، و مقاله ها و پایان نامه های حمایت شده از سوی 
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موسسه، در فهرست به طور عمده زیر عنوان مدیریت های خدمات پژوهشی و طرح های پژوهشی آمده 
است.

گزارش فعالیت های پژوهشی انجام یافته در معاونت آموزشی و تحصیالت تكمیلی به پایان نامه های 
در  علمی  هیأت  اعضای  پژوهشی  فعالیت های  سایر  دارد.  اختصاص  آموزشی  گروه های  در  دفاع شده 
بیرون از موسسه که شامل شرکت در همایش ها، تهیه کتاب  ها و نگارش مقاله های علمی و تخصصی 
فهرست  در  کتابخانه  مدیریت  عنوان  زیر  همگی  دفاع شده،  پایان نامه های  گزارش  همراه  به  است، 

گنجانده شده است.
گزارش  های کارشناسی درباره چالش ها و مسائل کشور که از سوی ریاست موسسه برای مشاوره 
گزارش  های  این  است.  سیاستگذاری  و  پایش  معاونت  عهده  بر  می شود،  درخواست  سیاستگذاری  و 
در  اقتصادی  پایش  و  آمار  عنوان  زیر  که  است  موسسه  پژوهشی  فعالیت های  از  بخشی  کارشناسی 

فهرست یاد شده است.
امید است افزون بر پیوستگی تهیه نسخه های پژوهش نامه در سال های آینده، بتوانیم با توجه به 

اطالعات در دسترس، به مستندسازی و تهیه پژوهش نامه های سال  های گذشته نیز اهتمام کنیم.

با احترام       
سیدمحمدرضا امیری طهرانی       

معاون پژوهشی       



معرفی مؤسسه

ادغام  پی  در  و   1381 سال  در  برنامه ریزی  و  مدیریت  پژوهش  و  آموزش  عالی  موسسه 
شد.  تشكیل  دولتی«  مدیریت  آموزش  »مرکز  و  توسعه«  و  برنامه ریزی  در  پژوهش  عالی  »موسسه 
ماموریت اصلی موسسه ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و پشتیبانی از نظام های مدیریت دولتی )نظام 

اداری( و نظام برنامه ریزی توسعه کشور است. 
موسسه عالي پژوهش در برنامه ریزی و توسعه به استناد اساسنامه مصوب سال 1367 شوراي 
عالي انقالب فرهنگي، به صورت وابسته به وزارت برنامه وبودجه تأسیس شد. فعالیت هاي آموزشي آن 
از سال 1368 با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسي ارشد در رشته برنامه ریزي سیستم ها آغاز شد 
مهندسي سیستم هاي  رشته  در  کنكور سراسری  از طریق  از شوراي گسترش  اخذ مجوز  با  و سپس 
و  پژوهش  انجام  موسسه  این  تشكیل  از  هدف  پرداخت.  دانشجو  پذیرش  به  اجتماعي  ـ  اقتصادي 
مطالعات، ارائه آموزش های نظريـ  کاربردی و انتشار نشریات آموزشي، پژوهشي و آماري در زمینه های 

توسعه و برنامه ریزی بود. 
مركز آموزش مدیریت دولتی نیز بر اساس تبصره 3 ماده 44 قانون استخدام کشوري مصوب 
سال 1345، در تیرماه سال 1348 تشكیل شده و فعالیت های خود را آغازکرد. هدف این مرکز از ابتدا 
آموزش مدیران و کارکنان دولت بوده است که به صورت کلی و محدود پیگیری می شد. با  وجود این، 
این مرکز از همان سال های اولیه در دو زمینه آموزش کوتاه مدت و بلند مدت فعالیت داشته و از سال 
1354 دوره کارشناسی ارشد مدیریت دولتی تحت نظر هیئت  امنا با مجوز رسمی وزارت علوم وقت در 
مرکز آموزش مدیریت دولتی تأسیس شد. پس از پیروزی انقالب اسالمی و از اوایل سال 1360، با 
بازنگری هایی که در امر آموزش کارکنان دولت به عمل آمد، مجدداً فعالیت های مرکز گسترش یافت. 
از سال 1363 با بخشنامه سازمان امور اداری و استخدامی کشور در مورد نظام آموزش کارکنان دولت 
اهداف آموزشی این مرکز تبیین و ابالغ شد. در سال 1373 اجازه تأسیس دوره های علمی این مرکز در 
سطوح کاردانی و کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، مدیریت صنعتی و مدیریت بازرگانی صادر و جذب 

دانشجو از طریق سازمان سنجش آموزش کشور آغاز شد.
زیرمجموعه  تشكیالتی  لحاظ  به  برنامه ریزی«  و  مدیریت  پژوهش  و  آموزش  عالی  »موسسه 
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نهاد ریاست جمهوری و تحت نظارت هیئت امنا قرار دارد که این هیئت، تشكیالت برنامه، بودجه و 
آیین نامه های موسسه را بررسی و تصویب کرده و بر عملكرد آن نظارت می کند. رئیس موسسه با ابالغ 
رئیس محترم جمهور تعیین می شود که در حال حاضر ریاست موسسه همزمان معاونت اقتصادی نهاد 
ریاست جمهوری را نیز بر عهده دارد. همچنین، این موسسه با اخذ مجوزهاي الزم در زمره موسسات 
آموزشي و پژوهشي مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري قرار دارد و در ساختار جدید خود تالش 
راستاي  در  نقش خود  ایفاي  چندرشته ای، ضمن  یا  میان رشته ای  و  مسئله محور  رویكردي  با  مي کند 
آموزش دانشجویان، مدیران و کارکنان دولت، به عنوان پشتیبان اندیشه اي و فكری دولت عملكردي 

تاثیرگذار داشته باشد.
از نظر ساختار سازمانی، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی از چهار معاونت 
انسانی  اقتصادی، پژوهشی و توسعه مدیریت و سرمایه  آموزشی و دانشجویی، پایش و سیاست های 

تشكیل شده است. 
معاونت پژوهشی به عنوان تدوین کننده این پژوهش نامه و بازوی پژوهشی و تحقیقاتی مسئولیت 
هدایت طرح ها و تحقیقات، انتشار دو فصلنامه، برگزاری نشست های علمی ـ تخصصی، تدوین منابع 

علمی و کتابخانه را بر عهده دارد.
از آغاز به کار دولت تدبیر و امید، موسسه عهده دار وظایف و ماموریت های جدیدی شده است که 
به اقتضای وظایف محول شده با تشكیل گروه های پژوهشی و دفترهای تخصصی و ایجاد ظرفیت های 

علمی و کارشناسی جدید، در راستای ماموریت خود گام برداشته است.



دفتر خدمات پژوهشی 

دفتر خدمات پژوهشی به عنوان یكی از دفاتر معاونت پژوهشی در سال 1392 و در راستای ساختار 
ماموریت های جدید موسسه تشكیل شد. بخشی از وظایف این دفتر در ادامه فعالیت های قبلی معاونت 
نیز در راستای تحقق اهداف جدید معاونت پژوهشی به  انجام گرفته و بخش های دیگری  پژوهشی 

مجموعه این دفتر افزوده  شده است.
این دفتر از سال 1392 تا سال 1395 در ساختار پنج گروه به شرح زیر در حال فعالیت بوده است:

- گروه تدوین منابع
- گروه همایش ها و نشست های تخصصی

- گروه نشریات تخصصی
- دبیرخانه گروه های پژوهشی

- گروه پایگاه های اطالع رسانی
و از سال 1395 با خارج شدن دو گروه دبیرخانه گروه های پژوهشی و پایگاه های اطالع رسانی، در 
قالب سه گروه تدوین منابع، نشریات تخصصی و همایش ها و نشست های تخصصی به فعالیت خود 

ادامه می دهد.
گروه تدوین منابع در زمینه تدوین و چاپ منابع علمی، کاربردی و سیاستگذاری در حوزه های 

تخصصی و ماموریت های موسسه فعالیت می کند.
بر  نظارت  و  اجرا  هماهنگی،  برنامه ریزی،  به  تخصصی  نشست های  و  همایش ها  گروه 

برگزاری همایش، کارگاه پژوهشی، سلسله نشست و سمینار علمی ـ پژوهشی می پردازد.
گروه نشریات تخصصی مسئولیت انتشار دو نشریه علمی ـ پژوهشی »برنامه ریزی و بودجه« 
و »فرآیند مدیریت و توسعه« را بر عهده دارد و در این راستا ارتقای کیفی و به روزرسانی هر یک از این 

دو نشریه در دستور کار آن قرار دارد.
برنامه ریزی،  جذب،  مسئولیت  نخستین بار  برای  دفتر  این  در  پژوهشی  گروه های  دبیرخانه  گروه 
هماهنگی و نظارت بر فرآیند انعقاد قرارداد و نظارت بر فعالیت های پژوهشگران را بر عهده داشته است.

اقدامات  مجموعه   1395 سال  اواخر  تا   1393 سال  اواسط  از  نیز  اطالع رسانی  پایگاه های  گروه 
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از این طریق امكان  انجام گرفته در این معاونت را در قالب خبرنامه به صورت ماهانه منتشر کرده تا 
برقراری ارتباطی دوسویه بین معاونت پژوهشی موسسه و صاحب نظران اقتصادی و سازمان ها و مراکز 
پژوهشی فراهم آید و ضمن اطالع رسانی فعالیت ها و برنامه های معاونت پژوهشی موسسه از نظرات 
و آرای صاحب نظران و مسووالن اقتصادی بهره مند شود. طی این مدت تعداد 15 خبرنامه هر دو ماه 

یک بار منتشر شده است.
همچنین یكی از فعالیت های دفتر خدمات پژوهشی در سال 1393 ایجاد کارگروه »تحلیل اقتصادی 
فضای رسانه ای کشور« بود، که ضمن ارائه گزارش های منظم هفتگی، ماهانه و فصلی در موضوعات 
روزنامه ها،  تحلیل  و  بررسی  وظیفه  کارگروه  این  کرد.  تهیه  خبری  بولتن   174 حدود  مطالعه،  مورد 
پایگاه های خبری و تحلیل محتوای اخبار مربوط به سیاست های اقتصادی دولت را بر عهده داشته و 
در زمینه اصالح نظام اداری و بهسازی دولت با مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری تعامل 

کرده است.
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انتشارات و نمایشگاه ها

کتاب »اقتصاد غیررسمی در ایران: اندازه و بررسی علل و آثار« برگرفته از طرح جامع مطالعات 
اقتصاد ایران

اقتصاد غیررسمی و فساد دو روی یک سكه هستند که 
اثرات بسیار نامطلوب در اقتصاد بر جای می گذارند. دو عامل، 
مواجه  مشكل  با  را  غیررسمی  اقتصاد  مطالعه  و  بررسی 
می سازد: اول( ماهیت پنهان این فعالیت ها؛ و دوم( گوناگونی 
انواع فعالیت های پنهانی است که در  و تفاوت های ماهیتی 
یک کل مبهم به اسم اقتصاد غیررسمی جمع شده اند. این 
اقتصاد  مفهوم  روشن ساختن  برای  تالش  در  مطالعه 
غیررسمی، تمام فعالیت های پنهان را در پنج بخش اقتصاد 
اقتصاد  تولید،  در  سایه  اقتصاد  غیرثبتی،  اقتصاد  غیرقانونی، 
سایه در تجارت و اقتصاد سایه در بازار پول طبقه بندی کرده 
مورد  جداگانه  به طور  را  بخش  هر  گسترش  آثار  و  علل  و 
بررسی قرار داده است تا شاخصی از رشد و گسترش آن ها 

ارائه دهد. در نهایت این فعالیت های پنهان و شاخص های برآوردشده در مفهوم کلی اقتصاد غیررسمی 
تجمیع و شاخص کلی از روند اقتصاد غیررسمی در ایران برای سال های 1359 تا 1393 ارائه می شود. 
به چند سوال  تا  قرار می گیرد  استفاده  اقتصاد غیررسمی مورد  از  به دست آمده  پایان، شاخص کل  در 

مرتبط با سیاست گذاری پاسخ داده شود.

سال انتشار: 1398
قیمت :200,000 ریال

شمارگان: 300 نسخه
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اقتصاد  مطالعات  جامع  طرح  از  برگرفته  اقتصادی«  رشد  برای  مناسب  حقوقی  »نظام  کتاب 
ایران 

اجتماعی،  علوم  حوزه های  سایر  از  حقوق  رشته ی 
به ویژه اقتصاد، بی نیاز نیست. این رویكرد به نزدیک شدن 
اجتماعی،  علوم  زیرشاخه های  سایر  به  حقوق  رشته ی 
به ویژه اقتصاد، منجر می شود. زمانی که حوزه های متنوع 
نظام حقوقی در رابطه با رشد اقتصادی مورد بررسی قرار 
می گیرند، حقوق و اقتصاد پیوندی نزدیک با یكدیگر پیدا 
می کنند. فرض مبنایی در این نوشتار، اثر قابل توجه نظام 
حقوقی و قضایی بر عملكرد اقتصادی است، به این دلیل 
روشن که تغییر در حقوق یا ساختارهای حقوقی، رفتارها یا 
این  در  می دهد.  تغییر  را  اقتصادی  نظام  چارچوب های 
نوشتار، خطوط راهنمای کلی »ایجاد نظام عقالیی تنظیم 
قوانین« )نظام قانونگذاری کارا(، »تضمین کارآمد حقوق 

مالكیت و قراردادها« )نظام قضایی کارا(، و »حقوق قراردادهای صریح و شفاف«، به  عنوان قواعد پایه 
و  را کاهش دهد  مبادله  رویكردها، هزینه  این  مبنای  بر  استخراج شده  راهكارهای  تا  دنبال می شوند 
محیط کسب وکار را در کشور مساعد کند. این راه به رشد اقتصادی پایدار و اشتغال زا منتهی می شود. 

سال انتشار: 1398
قیمت :420,000 ریال

شمارگان: 300 نسخه
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کتاب »بررسی تحوالت بازار کار ایران و الزامات سیاستی دستیابی به رشد اشتغال زا« برگرفته 
از طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران

بــازار کار ایــران در نیمــه دوم دهــه 1380 و  نیمــه 
ابتدایــی دهــه 1390 پدیده هــای ویــژه و منحصربه فــردی 
را تجربــه می کنــد. ویژگــی مشــترک ایــن دو دوره، کــه 
بررســی علــل و آثــار آن هــا را ضــروری می ســازد، تغییــر 
ــاغالن  ــداد ش ــادی و تع ــد اقتص ــف رش ــت مخال در جه
اســت. ویژگــی بــارز متمایزکننــده ایــن دو دوره، کاهــش 
نــرخ مشــارکت اقتصــادی افــراد در دوره اول و افزایــش 
آن در دوره دوم اســت. پژوهــش حاضــر عــالوه بــر 
قالــب  در  را  ایــران  کار  بــازار  تحول هــای  این کــه 
اقتصــاد کالن مــورد بررســی قــرار می دهــد، تغییرهــای 
ــد،  ــل می کن ــبه و تحلی ــز محاس ــازار کار را نی ــی ب پویای
ــود.  ــع محســوب می ش ــن نظــر پژوهشــی بدی ــه از ای ک

ــروی کار،  ــری از نی ــا اســتفاده از قابلیت هــای طــرح آمارگی ــن پژوهــش، ب ــرای نخســتین بار در ای ب
ــال  ــكار و غیرفع ــروه شــاغل، بی ــان ســه گ ــراد در می ــال اف ــزان انتق ــا می ــی در رابطــه ب تخمین های
صــورت می گیــرد. بــدون توجــه بــه پویایــی بــازار کار و اتــكای ِصــرف بــه داده هــای ایســتا، بخشــی 
ــه  ــود ک ــالش می ش ــن رو، ت ــود. از ای ــه می ش ــده گرفت ــازار کار نادی ــای ب ــا و واقعیت ه از تحول ه

گام نخست برای تحلیل انتقال افراد در بازار کار برداشته شود. 

سال انتشار: 1398
قیمت :250,000 ریال 
شمارگان: 300 نسخه
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کتاب »رشد اقتصادی در ایران با نگاهی به بخش های اقتصادی« برگرفته از طرح جامع مطالعات 
اقتصاد ایران

این کتاب، خالصه  ای است از یک طرح مطالعاتی جامع 
که به سفارش مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و 
برنامه ریزی و با مشارکت یک تیم پژوهشی، طی سال های 
1394 و 1395 اجرا شد. در این مطالعه، از میان عوامل مختلف 
مؤثر بر رشد اقتصادی، که به طور گسترده در ادبیات رشد 
اقتصادی مورد بحث قرار گرفته است، صرفاً بر نقش و ظرفیت 

بخش های اقتصادی در اقتصاد ایران تأکید شده است. 
مزیت ها  شناسایی  مطالعه،  اصلی  تمرکز  و  هدف 
ایران،  اقتصادی  بخش های  در  موجود  ظرفیت های  و 
آسیب شناسی سیاست ها و بررسی چالش ها و مسائل اصلی 
هر یک از بخش ها و در نهایت ارائه راهكارها و توصیه های 
بخش های  مشكالت  و  چالش ها  رفع  منظور  به  سیاستی 

اقتصادی در جهت دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و اشتغال زا در یک افق میان مدت بوده است. در این 
مجموعه، بخش های اقتصادی به تفكیک کشاورزی، صنعت، مسكن و مستغالت، معدن، فناوری اطالعات 
و ارتباطات، حمل ونقل و گردشگری، مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. تالش شده است، با وجود 
گستردگی مباحث، نتایجی سازگار و یكپارچه و قابل استفاده در سیاستگذاری های اقتصادی کشور ارائه 

شود. 
این کتاب می تواند مورد استفاده دستگاه  های اجرایی و سیاست گذاری کشور و همچنین پژوهشگران 

حوزه اقتصاد ایران و دانشجویان تحصیالت تكمیلی رشته اقتصاد قرار گیرد. 

سال انتشار: 1398  
قیمت: 340,000 ریال
شمارگان: 300 نسخه
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»ارزیابی وضعیت و چشم انداز بازارهای مالی« برگرفته از طرح جامع مطالعات اقتصاد  کتاب 
ایران

ایران  اقتصاد  برای   ،1390 دهه  از  باقی مانده   سال های 
اهمیت بسزایی دارد. دستیابی به رشد باالی غیرتورمی پایدار و 
بر چالش های  فائق آمدن  برای  نیاز  اشتغال زا، حداقل شرط مورد 
اقتصادی است، در نتیجه شاید این امر مهم ترین هدف اقتصادی، 
اجتماعی و حتی امنیتی کشور در نیمه دوم دهه 1390 باشد. کتاب بر 
تبیین مسائل اصلی شبكه بانكی متمرکز شده و تنگنای اعتباری و 
کاهش سالمت بانكی را به عنوان دو مشكل اصلی معرفی می کند و 
در پی آن است که بر اساس داده های سطح خرد و کالن موجود، 
سازوکارهای ایجاد، تعمیق و گسترش مسئله تنگنای اعتباری و 
مخاطرات انباشت شده بانكی را تبیین کند. به عالوه، در چارچوب 
الگوهای نظری روابط بین متغیرهای تصمیم گیری بانک ها، بنگاه ها 
و  تكانه ها  اثر  بررسی  امكان  و  کرده  تصویر  را  مرکزی  بانک  و 

سیاست گذاری ها در قالب سناریوهای مختلف را فراهم آورده است. بخش دیگری از این مطالعه نقشه راه اقدام های 
الزم برای برون رفت از وضعیت کنونی در جهت تخفیف تنگنای اعتباری و افزایش ثبات مالی را ارائه می دهد. با 
این نگاه که پس از رفع تحریم ها، محدودکننده ترین مانع رشد در شرایط کنونی، تأمین مالی است. مسئله نظام 
بانكی در دو بعد توسعه مالی و ثبات مالی تبیین و نقشه راه تخفیف این دو مسئله در چارچوب اقتصاد کالن بیان 
شده است. یافته های این مطالعه در قالب سه دفتر مستند شده اند. این مجلد، به ارائه مطالب دفتر اول اختصاص 
یافته و تصویر کلی تبیین وضع کنونی نظام بانكی، چرایی و آینده های محتمل آن در گفتار اول و نقشه راه 

برون رفت در گفتار دوم شرح داده  شده اند.

سال انتشار: 1398
قیمت: 280,000 ریال
شمارگان: 300 نسخه
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کتاب »الگوهای موفق توسعه: یافته های تاریخی درباره کشورهای پیشرفته« 

کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار 
چه درس های سودمندی را می توانند از تجربه کشورهای 
بر رشد و  تأکید  با  این کتاب،  بیاموزند؟ در  توسعه یافته 
راهبردهای  از  تاریخی  شرحی  بلندمدت،  توسعه ی 
توسعه ی گروه منتخبی از کشورهای پیشرفته ارائه شده 
در  بررسی شده  موردی  مطالعات  از  هرکدام  در  است. 
است.  شده  ارائه  آن  ریشه های  و  موفقیت ها  کتاب، 
دربرمی گیرد.  را  کشور  گروه  سه  کتاب  بررسی های 
و  سوئد  نروژ،  فنالند،  )شامل  اروپا  شمال  کشورهای 
)شامل  صنعتی  پیشرفته ی  کشورهای  سایر  دانمارک(، 
گذار  حال  در  اقتصادهای  و  سوئیس(  و  ایرلند  ژاپن، 
اگرچه  لهستان(.  و  مجارستان  چک،  جمهوری  )شامل 

تأکید اصلی کتاب بر این است که راهبردهای توسعه ی هر کشور، در کل، مختص شرایط ویژه ی آن 
تكرارشونده ای است که درس های سودمندی  تاریخی کشورها شامل رخدادهای  است،  اما تجربیات 
برای کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار با خود به همراه دارد. در نتیجه، مطالب کتاب 
می تواند برای برنامه ریزان، سیاست گذاران، استادان دانشگاه و دانش پژوهان کشورمان نیز بسیار سودمند 

باشد.

سال انتشار: 1398  
قیمت: 800,000 ریال

شمارگان: 500 نسخه
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کتاب »تحلیلی بر اقتصاد کالن و آینده نگری رشد اقتصادی ایران« 

در حوزه سیاست گذاری اقتصاد کالن، به منظور شناسایی 
نتایج  ارزیابی  همچنین،  و  ملی  اقتصاد  آتی  چالش های 
سیاست های مختلف کالن اقتصادی، برخورداری از ابزارهای 
تجزیه وتحلیل بسیار حیاتی هستند. در این راستا، وجود منابع 
سرمایه  انسانی،  سرمایه  فیزیكی،  سرمایه  )مانند  سرمایه ای 
اجتماعی و فرهنگی و سرمایه طبیعی و جغرافیایی(، موجودی 
فناوری و آموزش )شامل نوآوری در دانش و فناوری، توانمندی 
کالن  اقتصاد  باثبات  سیاست های  فناوری(،  اشاعه  و  انتقال 
عوامل  تجاری(،  و  ارزی  و  پولی  مالی،  سیاست های  )مانند 
اجتماعی )شامل تحوالت ساختار جمعیت و توسعه آموزش 
نهادهای  حكمرانی،  )مانند  نهادی  عوامل  کیفیت  عالی(، 
اقتصادی و سیاسی، وضعیت قوانین و مقررات، بازارهای مالی، 

نظام حقوقی و قضایی، سازمان سیاسی و اجرایی بخش عمومی، جامعه مدنی، بخش خصوصی و درجه 
رقابت بازارها(، برون گرایی اقتصادی )شامل توسعه و تنوع بخشی تجارت، مشارکت در تولید و سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی و همكاری های منطقه ای و بین المللی از مسیر دیپلماسی اقتصادی پایدار( و همچنین، 

عوامل موجد ثبات و امنیت سیاسی، نقش بسیار مهمی ایفا می کنند. 
      کتاب حاضر، به ارائه تحلیلی از تحوالت اقتصاد کالن ایران با استفاده از یک الگوی اقتصادسنجی 
می پردازد. نتایج این پژوهش نشان می دهند که تداوم سیاست های موجود، اقتصاد ایران را در تله ی رشد پایین 
گرفتار خواهد کرد. انتقال مسیر تولید بلندمدت به سمت پایین، که نتیجه ی تداوم ناکارایی اقتصادی است، 

نشان از کاهش تدریجی ظرفیت های موثر انسانی، فیزیكی، مالی و طبیعی کشور دارد. 

سال انتشار: 1398
قیمت:440,000 ریال

شمارگان: 300 نسخه
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شرکت در سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

 

المللی  شرکت در سی و دومین نمایشگاه بین
 کتاب تهران

المللي کتاب هر ساله نيمه اول اردیبهشت  نمایشگاه بين
شود. این نمایشگاه به یكي از  ماه در تهران برگزار مي

هاي کتاب در سطح خاورميانه  مهمترین نمایشگاه
 شده است.آسيا تبدیل و

ها نفر از این نمایشگاه، از جمله هزاران  بازدید ميليون
ها... این  ناشر، کتابدار و خانواده آموز، ، دانشودانشج

نمایشگاه را به مهمترین رخداد فرهنگي کشور ایران 
 تبدیل کرده است.

المللي کتاب تهران به مدت  سي و دومين نمایشگاه بين
، در 1398ماه  ردیبهشتا 14الي  4ریخ روز از تا 10

و طبق روال گذشته موسسه  مصلي تهران برگزار گردید
ن کتاب در موضوعات اقتصاد، عنوا 39عرفي نيز با م
برنامه و حقوق در سالن ناشران دانشگاهي  مدیریت

 نسخه کتاب فروخته شد. 190مشارکت داشت و حدود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

نمایشگاه بین المللی کتاب هر سال نیمه اول اردیبهشت ماه 
در تهران برگزار می شود. این نمایشگاه به یكی از مهم ترین 
نمایشگاه های کتاب در سطح خاورمیانه و آسیا تبدیل شده 

است.
بازدید میلیون ها نفر از این نمایشگاه، از جمله هزاران 
دانشجو، دانش آموز، ناشر، کتابدار و خانواده ها این نمایشگاه 

را به مهم ترین رخداد فرهنگی کشور تبدیل کرده است.
سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به مدت 
اردیبهشت ماه 1398، در مصلی  تا 14  تاریخ 4  از  روز   10
 تهران برگزار شد و طبق روال گذشته، موسسه نیز با معرفی 
مدیریت،  اقتصاد،  موضوع های  در  کتاب  عنوان   39
برنامه ریزی و حقوق در سالن ناشران دانشگاهی مشارکت 

داشت و حدود 190 نسخه کتاب فروخته شد.
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نشریات علمی ـ تخصصی

فصلنامه علمی ـــ پژوهشی برنامه ریزی و بودجه

 سال بیست وسوم، شماره 4 )زمستان 1396(،
 پیاپی 139

 حقایقی از روابط بین بنگاه و بانک: شواهدی از داده  های شرکت های بورسی در ایران 
سیدعلیمدنیزاده،سجادابراهیمی،امینهمحمودزاده

 NARDL تبیین توهم مالی در اقتصاد ایران با تاکید بر شاخص های پنج گانه و رهیافت 
شهریارزروکی،حسناازوجی

 نظم  های آماری و عوامل موثر بر تعرفه  گذاری در ایران 
حنیفاپیلوار،کوثریوسفی

 تعیین میزان ظرفیت ایجاد اشتغال بخش های مختلف اقتصادی به منظور دستیابی به اهداف 
برنامه ششم توسعه با استفاده از رهیافت داده ـ ستانده 
محسنجودکی،محمدجمور،مهدیصادقیشاهدانی

 ارزیابی اثر آزادسازی تجاری بر فساد کشورهای منتخب منطقه منا 
محمدرضاکهنسال،میالدامینیزاده

 مطالعه ترکیب مخارج دولت، سیاست مالی بهینه و رشد اقتصادی درون  زا در اقتصاد ایران 
مهدیسیدکاظمی،محسنزایندهرودی،عبدالمجیدجالیی
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فصلنامه علمی برنامه ریزی و بودجه

سال بیست وسوم، شماره 1 )بهار 1397(، پیاپی 140

بیمه  بازار  در  نامتقارن  اطالعات  وجود  بررسی   
خودرو

محمدوصال،محمدحسینرحمتی،نازنینصداقتکیش
 ترجیح های والدین در مورد جنسیت فرزندان در ایران

سیدمیالدخطیبشهیدی،فرشادفاطمیاردستانی
 بررسی عوامل موثر بر کسری بودجه ایران در سال های 1368-1394 

محمدموالیی،مرضیهعبدیان
 محاسبه زیست  کارایی انرژی و بررسی عوامل موثر بر آن در کشورهای نفت خیز 

نسریناوحدی،جوادشهرکی،مصیبپهلوانی،مصطفیمردانینجفآبادی
 بودجه و قاعده مندی سیاست های مالی 

محمدکردبچه
 مطالعه تأثیر کیفیت نهادی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی 
اصغرمبارک،کامبیزهژبرکیانی،عباسمعمارنژاد،کامبیزپیکارجو
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فصلنامه علمی برنامه ریزی و بودجه

سال بیست وسوم، شماره 2 )تابستان 1397(، پیاپی 141

تجاری،  چرخه های  همزمانی  بر  موثر  عوامل   
همكاری  )شورای   GCC کشورهای  از  شواهد         ی 

خلیج فارس(
عاطفهحسینی،سیدمهدیبرکچیان،سیدعلیمدنیزاده

 مسئله عرضه تعاد         لی گند         م د         ر کشور و حل ابتكاری آن 
بابکفرهنگمقدم

 نقش سرمایه  انسانی و تحقیق  و  توسعه بر بهره وری کل عوامل د         ر بخش معد         ن 
علیرضاامینی،مصطفیمحمدی،زهراعلیزاده

 تحلیل اثر رونق و رکود  اقتصاد ی بر آالیند گی محیط  زیست د ر ایران: با تمرکز بر بخش های اقتصاد ی
شهریارزروکی،مانیموتمنی،اکرممقدسیسدهی

 تأثیر توالی و سرعت اصالحات بر رشد          اقتصاد         ی: بررسی پنل د         یتا د         ر کشورهای د         رحال  گذار 
علیفرحبخش،کامبیزهژبرکیانی،حمیدشهرستانی،فرهادغفاری

 ارائه الگوی ریاضی تخصیص بهینه بود         جه بر مبنای عملكرد          د         ر سازمان تأمین اجتماعی
عزیزرشیدی،ابراهیمعباسی،مصطفیجعفری،نبیاهللمحمدی
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فصلنامه علمی برنامه ریزی و بودجه

سال بیست وسوم، شماره 3 )پاییز 1397(، پیاپی 142

نرخ  و  نقدینگی  شوک  های  رابطه  از  تحلیلی   
برای  مصرف کننده  قیمت  شاخص  اجزای  تورم 

آزمون چسبندگی قیمت ها 
شهبدصیقالنی،تیموررحمانی

 شواهدی از نحوه اثرگذاری رکود بر بنگاه های صنعتی ایران 
علیمدنیزاده،علیکریمیراد،امینهمحمودزاده

 بررسی رابطه آسیب های اجتماعی و رشد اقتصادی ایران با تاکید بر سرمایه انسانی در الگوی 
 DSGE رشد درون زا: رویكرد

حسندرگاهی،امینبیرانوند
 انباشت سرمایه و تقلیل منابع درآمدی: مدل هارتویک 

صالحقویدل،محمودمحمودزاده،روحانگیزبریمانی
 برآورد صرفه های ناشی از مقیاس و صرفه های ناشی از ابعاد در دانشگاه های دولتی ایران 

مصطفیدینمحمدی،حیدرقلیزاده،سکینهدیبا
 اثر هوش اخالقی بر چرخش انگیزه ها در فعالیت تیمی: رهیافت اقتصاد آزمایشگاهی 

امالبنینجاللی،زهرانصراللهی،مجیدهاتفیمجومرد



پژوهش نامه
23 

فصلنامه علمی برنامه ریزی و بودجه

 ،)1397 )زمستان   4 شماره  بیست وسوم،   سال 
پیاپی 143

نوسانات  در  مالی  شوک های  نقش  شناسایی   
اقتصاد ایران 

سامانفالحی،تیموررحمانی
 )D8( رابطه مخارج سالمت و رشد اقتصادی در کشورهای گروه هشت 

علیرضازاده،سیاوشمحمدپور،آرینآقابیگی
 بررسی اثر قومیت بر ترجیح های زمانی: شواهدی از افغانستان 

سیدمحمدحسینی،محمدرضالطفعلیپور،مهدیفیضی،غالمرضاصدیقاورعی
 سهم مسیرهای اثرگذاری سیاست  پولی بر شاخص کل قیمت بازار اوراق بهادار تهران 

زهرهخواجهسعید،اسدالهفرزینوش،ناصرالهی،حسیناصغرپور
 تعیین حد آستانه ای و بررسی اثر نامتقارن سرمایه  گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در 

 )OECD( کشورهای منتخب اوپک و سازمان همكاری های اقتصادی و توسعه
قدرتاهللاماموردی،زهرابلندقامت

 نقش حكمرانی خوب در تأثیرگذاری مخارج دولت در بهداشت 
وحیدکفیلی،مهساقاسمزاده



پژوهش نامه
24 

فصلنامه علمی فرایند مدیریت و توسعه

دوره سی ویکم، شماره 3 )پاییز 1397(، پیاپی 105

اداری در مناطق   تدوین مدل علّی بروز فساد 
شهرداری

حبیباهلل عابدیجعفری، حسن آقازاده، فتاح

طاهرپورکالنتری،سعیدزرندی
 علل رفتار زیرآب زنی در سازمان های بخش دولتی 

قاسماسالمی،فریبرزرحیمنیا،سعیدمرتضوی،علیرضاخوراکیان
 تأملی بر یادگیری محیط کار: مطالعه موردی 

علینجفی،حمیدرحیمیان،عباسعباسپور،مرتضیطاهری
 پیشایندهای مشارکت کارکنان در فعالیت های داوطلبانه با حمایت کارفرما: یک مرور نظام مند ادبیات 

احمدافخمی،علینصراصفهانی،مهدیابزری،هادیتیموری
 وفاداری مشتریان به خدمات بانكداری برخط 

اکرمقرهپاشا،صمدعالی،علیرضابافندهزنده،سلیمانایرانزاده
 تدوین فرآیند یكپارچه مستندسازی تجربه های سازمانی: رویكرد مدیریت تجربه

مهدیهساداتخشوعی
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فصلنامه علمی فرایند مدیریت و توسعه 

 ،)1397 )زمستان   4 شماره  سی ویکم،   دوره 
پیاپی 106

 مد ل تمایل به اقتباس خط مشی د ولت باز د ر ایران 
محمود مومنکاشانی، نوشین رهنورد، فرجاهلل

شیرازی،مهدیمرتضوی
 طراحی و اعتبارسنجی مد ل رهبری اخالقی د ر سازمان 

رقیهفتحیلیواری،علیحمیدیزاده،ناصرصنوبر،حسنزارعیمتین
 علل محقق نشد ن اهد اف برنامه پنجم توسعه اقتصاد ی، اجتماعی و فرهنگی د ر توسعه ی تعاونی ها 

سعیدصفری
 تد وین راهبرد های جبران نارسایی خد مت با استفاد ه از روش »پژوهش آمیخته«

بنفشهگلپور،کامبیزحیدرزادههنزایی،یزدانمنصوریان،محسنخونسیاوش
 پد ید ارنگاری مد یریت ارتباط با شهروند 

الهاممجرب،محمدلگزیان،سعیدمرتضوی
 ارائه الگوی کارکرد های اتحاد  راهبرد ی برای بنگاه های کوچک و متوسط

حمیدهمیریاصل،کامبیزطالبی
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فصلنامه علمی فرایند مدیریت و توسعه

دوره سی ودوم، شماره 1 )بهار 1398(، پیاپی 107

عملكرد  شاخص های  در  کنترلی  حدود  ایجاد   
زمانی برنامه پروژه با شبیه سازی مونت کارلو و روش طول زمان کسب شده 

اکبرعالمتبریز،فرنوشخالدیان،مصطفیمهدیپور

 الگوی شراکت عمومی ـ خصوصی در بخش خدمات دولتی 
امیرحسنزارعیرهرو،حبیبالهطاهرپورکالنتری،رضانجفبیگی

 بررسی پدیدارنگارانه عوامل محدودکننده خوشه صنعت فرش استان سیستان و بلوچستان: با 
تاکید بر سطح منطقه  ای و ملی

فهیمهساداتسعادتیار،زهراوظیفه،نورمحمدیعقوبی،سیدعلیقلیروشن

 بررسی آثار راهبرد کارآفرینی در شرکت های وابسته به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع 
معدنی ایران

عباسضیائیکیا،علیجهانگیری،جوادمحرابی،علیداوری

 مدل ساختاری تأثیر دوسوتوانی برند بر تعهد برند از طریق عملكرد، تصویر ذهنی و شهرت برند 
امیررضاکنجکاومنفرد،محمدمهدیخلیلیاناشکذری،سعیدسعیدااردکانی

 الگوی اثرگذاری جّو اخالقی ادراک شده، اعتماد سازمانی و عملكرد پیشگامانه خدمت به مشتری؛ 
نقش سیاسی کاری ادراک شده در نظام پاداش سازمان

مهدییزدانشناس،مصطفیآقایی



پژوهش نامه
27 

فصلنامه علمی فرایند مدیریت و توسعه

 ،)1398 )تابستان   2 شماره  سی ودوم،   دوره 
پیاپی 108

ابرطرح موفق  تعریف   تدوین مدل نظری فرآیند 
منطقه آزاد در ایران 

حمزهسعادتقرهباغ،محمدحسینصبحیه،سیدحمیدخدادادحسینی،هاشمداداشپور
 مدل ساختاری التزام کارکنان در سازمان های دولتی ایران 

مهدیحسنخانی،فرجاهللرهنورد،حبیبالهطاهرپورکالنتری،ناصرحمیدی
 تدوین مدل سنجش شایستگی های عام مدیران در بانک های دولتی ایران 

علیاحتشام،علیجهانگیری،محمودشیرازی،محمدزاهدی
 تأثیر حاکمیت نهادی بر پایداری زیست محیطی انرژی از راه پایداری اقتصادی و اجتماعی 

فریباریاحی،شمسالساداتزاهدی،غالمعلیفرجادی،سعیدنجفی
 تبیین تأثیر سبک های رهبری تحول آفرین و خدمتگزار بر الگوی رفتاری کارکنان در برابر تغییر

سارامحمدی،فرجاهللرحیمی،مژگانالساداتباقری
 خوشه  بندی امكانی پروژه های فناورانه در مخابرات ایران 

محمدملکینیا،ناصرحمیدی،چنگیزوالمحمدی
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همایش ها و نشست های تخصصی

اقتصاد توسعه و رفاه کودکان

سخنران: محمدعلی مختاری
اعضای پنل: دکتر یداهلل دادگر، دکتر علی مزیکی، دکتر سیدحسین سجادی فر، میثم هاشم خانی

تاریخ برگزاری: 1398/02/04

2 
  

 باشد. هدف آن با رفاه کودکان میمطالب ارائه شده در این نشست پیرامون نتایج پژوهش سخنران در حوزه اقتصاد توسعه و ارتباط 

 را موثر عوامل و شناسایی اثرگذاری را های مکانیزم ایجاد، را چارچوبی بتوان آن طریق از که بوده اقتصادی مدلی این پژوهش ساخت

ناگوار را های ناشی از اتفاقات  گذاری روی کودکان آسیب توان با سرمایه آیا میشود اینست که  سوالی که مطرح می .نمود معرفی

کنند که این اتفاقات  ها تصور می اگر اتفاقی ناگوار برای کودک افتاده باشد، برخی خانوادهها حاکی از آن است که  یافته جبران نمود؟

 قابل جبران 
های بعد هم روی کودک  نیستند و در دوره

کنند و در نتیجه اثرات  گذاری نمی سرمایه

های بعد با کودک  ناشی از شوک در دوره

خواهد ماند و زندگی وی را تحت تاثیر قرار 

 .خواهد داد
 دو ناگوار اتفاقات بروز هنگام در کلی طور به

 . جبران1 :زند می سر خانوار از رفتار نوع

 که مشکل . تشدید2آن و  حل و مشکل

 در مراتب به رفتار نوع این متاسفانه

 .شود می دیده بیشتر فقیر کشورهای

www.conf.imps.ac.ir 

 

 
 

 

 کودکان رفاه و توسعه اقتصاد
 مختاری محمدعلی سخنران:

 خانی هاشم میثم فر، سجادی سیدحسین دکتر مزیکی، علی دکتر دادگر، یداهلل دکتر پنل: اعضای
 04/02/1398تاریخ برگزاری: 

 

مطالب ارائه شده در این نشست پیرامون نتایج پژوهش 
سخنران در حوزه اقتصاد توسعه و ارتباط آن با رفاه 
الگویی  ساخت  پژوهش  این  هدف  است.  کودکان 
را  چارچوبی  بتوان  آن  طریق  از  که  بوده  اقتصادی 
عوامل  و  شناسایی  را  اثرگذاری  سازوکارهای  ایجاد، 
این  می شود  مطرح  که  سوالی  کرد.  معرفی  را  موثر 
با سرمایه گذاری روی کودکان  آیا می توان  است که 
کرد؟  جبران  را  ناگوار  اتفاقات  از  ناشی  آسیب های 
یافته ها حاکی از آن است که اگر اتفاقی ناگوار برای 
کودک افتاده باشد، برخی خانواده ها تصور می کنند که 
این اتفاقات قابل جبران نیستند و در دوره های بعد هم 
روی کودک سرمایه گذاری نمی کنند و در نتیجه اثرات 
ناشی از شوک در دوره های بعد با کودک خواهد ماند 

و زندگی وی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
به طور کلی در هنگام بروز اتفاقات ناگوار دو نوع رفتار از خانوار سر می زند: 1- جبران مشكل و حل 

آن و 2- تشدید مشكل که متأسفانه این نوع رفتار به مراتب در کشورهای فقیر بیشتر دیده می شود.
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تأثیر تحریم ها بر اقتصاد ایران 

سخنرانان: دکتر سیدعلی مدنی زاده، مهندس محمدرضا مودودی، دکتر محمدعلی حسن زاده
اعضای پنل: دکتر علی آقامحمدی، دکتر حسین راغفر، دکتر امیر باقری، دکتر ناصر خیابانی 

تاریخ برگزاری: 1398/02/09

 

3 
  

ها و تاثیر آن بر اقتصاد ایران به بحث و تبادل نظر پرداختند.  اندیشی سخنرانان و اعضای پنل حول موضوع تحریم در این نشست هم
 اثر اولین .شد آغاز ای ونقل و بیمه ت نفتی، تجاری، مالی، حملالمبادبر  آن تاثیرات و ها ، تحریم97 سال در برجام از آمریکا خروج با

 باعث ها تحریم .گردید تورم ایجاد سبب که ارز( بود نرخ افزایش و ارزی ذخایر )کاهش غیرنفتی و نفتی صادرات کاهش ها، تحریم
 التورم افزایش یافته، نرخ ارز بابا کاهش تولید،  .اند شده تولید میزان باعث کاهش نتیجه در و واردات کاهش دولت، درآمد کاهش

برای نجات از وضعیت فعلی و پاسخگویی به نیازهای داخلی باید به شده است. لذا و این حلقه تکرار  شدهرفته، هزینه تولید زیاد 
باعث از  نیز نظام چندگانه ارزید. نمو ها تبدیل که انگیزه تولیدکنندگان افزایش یافته و بتوان تهدیدها را به فرصت شودای عمل  گونه
ها  ن کشور که هدف اصلی تحریمالهایی از اقتصاد ک خشب .شده استانگیزه صادرکنندگان و کاهش میزان صادرات  رفتنبین 

اعمال  و دارند دولت درآمد در را سهم بیشترین ها بخش این .باشند ونقل دریایی می نفت، بانک مرکزی و صنعت حملهستند؛ وزارت 
  باعث تحریم

 
ونقل  حمل. شود می ها تجارت این در شدید افت

 است، تحریم های بخش ترین مهم از یکی دریایی نیز
 از ایران صادرات و واردات از اعظمی بخش که چرا

 گیرد.  می آزاد انجام های آب طریق
و  پذیرفتهها را  این است که تحریم مسیر پیش روی

های بوجود  بحران ،با مدیریت درست شودسعی 
یکی از مسائل مهمی که  .نمودآمده را مدیریت 

زم است به آن توجه شود، مسئله سازوکار ال
در حال حاضر . گیری در شرایط تحریم است تصمیم

های دولتی، مراکز مبارزه با تحریم  میان دستگاه
خلق شده که در این مراکز با توجه به مسئله 
تحریم، مسائل مختلف بررسی و راهکارهایی ارائه 

ها بهتر است با در  ساختار مبارزه با تحریم د.گرد می
مطالعه  .1اعمال گردد: نظر گرفتن سه اصل اساسی 

. 2د. گرد هایی که بر ایران اعمال می دقیق تحریم
در برابر  مدت مدت و کوتاه گذاری میان هدف

تعیین راهبرد در حوزه سیاست . 3. ها تحریم
 لی.اقتصادی خارجی و داخ
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  ایران اقتصاد بر ها تحریم تأثیر
 زاده حسن محمدعلی دکتر مودودی، محمدرضا مهندس زاده، مدنی سیدعلی دکتر سخنرانان:

  خیابانی ناصر دکتر باقری، امیر دکتر راغفر، حسین دکتر آقامحمدی، علی دکتر پنل: اعضای
 09/02/1398تاریخ برگزاری: 

 

در این نشست هم اندیشی سخنرانان و اعضای پنل حول
به بحث و  ایران  اقتصاد  بر  تأثیر آن  موضوع تحریم ها و 
تبادل نظر پرداختند. با خروج آمریكا از برجام در سال 1397، 
مالی،  تجاری،  نفتی،  مبادالت  بر  آن  تأثیرات  و  تحریم ها 
حمل ونقل و بیمه ای آغاز شد. اولین اثر تحریم ها، کاهش 
صادرات نفتی و غیرنفتی )کاهش ذخایر ارزی و افزایش نرخ 
ارز( بود که سبب ایجاد تورم شد. تحریم ها باعث کاهش 
درآمد دولت، کاهش واردات و در نتیجه کاهش میزان تولید 
شده اند. با کاهش تولید، تورم افزایش یافته، نرخ ارز باال 
رفته، هزینه تولید زیاد شده و این حلقه تكرار شده است. از 
این رو برای نجات از وضعیت فعلی و پاسخگویی به نیازهای 

داخلی باید به گونه ای عمل شود که انگیزه تولیدکنندگان افزایش یافته و بتوان تهدیدها را به فرصت تبدیل 
کرد. نظام چندگانه ارزی نیز باعث از بین رفتن انگیزه صادرکنندگان و کاهش میزان صادرات شده است. 
بخش هایی از اقتصاد کالن کشور که هدف اصلی تحریم ها هستند وزارت نفت، بانک مرکزی و صنعت 
حمل ونقل دریایی هستند. این بخش ها بیشترین سهم را در درآمد دولت دارند و اعمال تحریم باعث افت 
شدید در این تجارت ها می شود. حمل ونقل دریایی نیز یكی از مهم ترین بخش های تحریم است، چرا که 

بخش اعظمی از واردات و صادرات ایران از طریق آب های آزاد انجام می گیرد. 
مسیر پیش رو این است که تحریم ها را پذیرفته و سعی شود با مدیریت درست، بحران های به وجودآمده 
را مدیریت کرد. یكی از مسائل مهمی که الزم است به آن توجه شود، مسئله سازوکار تصمیم گیری در شرایط 
تحریم است. در حال حاضر در میان دستگاه های دولتی، مراکز مبارزه با تحریم خلق شده که در این مراکز با توجه 
به مسئله تحریم، مسائل مختلف بررسی و راهكارهایی ارائه می شود. ساختار مبارزه با تحریم ها بهتر است با در 
نظرگرفتن سه اصل اساسی اعمال شود: 1- مطالعه دقیق تحریم هایی که بر ایران اعمال می شود. 2- هدف گذاری 

میان مدت و کوتاه مدت در برابر تحریم ها. 3- تعیین راهبرد در حوزه سیاست اقتصادی خارجی و داخلی.
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تبیین حاکمیت پایدار و قابلیت اجرای آن در ایران

سخنران: دکتر فرج اهلل رهنورد
اعضای پنل: دکتر حسین علیپور، دکتر غالمرضا معمارزاده طهران

تاریخ برگزاری: 1398/02/15

مطالب ارائه شده در این نشست پیرامون مطالعات سخنران 
در خصوص قابلیت کاربرد حاکمیت پایدار در ایران است. 
و  ضرورت  نظر  از  پایدار  حاکمیت  سخنران،  عقیده  به 
قابلیت اجرا، موضوع قابل بحثی است و الگوهای فكری 
مختلف می توانند نظرات متفاوتی داشته باشند. برخالف 
شاخص حاکمیت خوب که بر ایدئولوژی نئولیبرالیستی 
استوار است و از این جهت کاربرد آن در جمهوری اسالمی 
ایران مورد نقد قرار گرفته است، حاکمیت پایدار جهت گیری 
ایدئولوژیک ندارد. در به کارگیری الگوی حاکمیت پایدار در 
بافت ایران، دو نكته مهم را باید لحاظ کرد: 1- نقش 
تعیین کنندگی فشارهای اجتماعی در بازسازی حاکمیت 
2- امكان اجرای اصالحات مبتنی بر حاکمیت پایدار در 

چارچوب نهادهای کشور.
اصالحات اساسی در بخش دولتی، برای تحقق ویژگی های حاکمیت پایدار در گرو مدیران دولتی 
توانمند و متعهد به بازسازی برای انجام این مهم است. اصول حاکمیت پایدار ایجاب می کند تا مجریان 
)اداره کنندگان( در نقش تحول آفرین ظاهر شوند. بنابراین، حرکت راستین به سوی حاکمیت پایدار، در 
گرو تحول در نگرش مدیران عالی در خصوص حاکمیت پایدار است. باید در نظر داشت که تنها یک 
مدل منحصر به فرد »حاکمیت پایدار« وجود ندارد، بلكه دامنه ای از الگوهای حاکمیت پایدار را می توان 
تصور کرد که متناسب با شرایط کشورها )مانند عوامل سیاسی و فرهنگی( توسعه می یابند. آنچه آشكار 
الگویی می تواند مبنای  ایران است. طراحی چنین  پایدار در  الگوی بومی حاکمیت  است، فقدان یک 

بازنگری در سیاست های کلی نظام اداری قرار گیرد.
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اقتصاد مقاومتی از کدام راه؟

سخنران: دکتر عبدالحمید شمس
اعضای پنل: دکتر فرج اهلل رهنورد، دکتر مهدی فدایی

تاریخ برگزاری: 1398/02/29

مطالب ارائه شده در این نشست حاصل مطالعات سخنران در 
حوزه اقتصاد مقاومتی است. اصطالح »اقتصاد مقاومتی« اولین بار 
در دیدار کارآفرینان با مقام رهبری در شهریورماه سال 1389 
مطرح شد. ایشان اقتصاد مقاومتی را مفهومی از کارآفرینی معرفی 
کردند. مهم ترین رسالت اقتصاد مقاومتی، تداوم رشد در شرایط 
فشار بیرونی است. یعنی برپایی اقتصادی که بتواند در شرایط فشار، 
تحریم و دشمنی، رشد و شكوفایی ایجاد کند. سه برداشت از 
اقتصاد مقاومتی وجود دارد که عبارت اند از: 1- مدیریت جهادی، 
2- نئوکالسیک، 3- برداشت تلفیقی. اقتصاد مقاومتی با برداشت 
دنیا،  از  بی نیازی  کشاورزی،  و  صنعتی  استقالل  بر  جهادی 
درون زابودن اقتصاد، تكمیل تمامی زنجیره های تأمین صنعتی، 
مخالفت با اقتصاد ریاضتی، واگذاری صنایع و خدمات به بخش 

خصوصی و شبه خصوصی تاکید دارد. اقتصاد مقاومتی با برداشت نئوکالسیک تالش می کند ضمن تأکید بر توسعه 
مبتنی بر سیاست های تعدیل اقتصادی ـ اجتماعی، جهانی شدن، کوچک سازی دولت، نسخه های صندوق بین المللی 
پول و بانک جهانی را که برای اقتصادهای پیشرفته و کشورهای صنعتی نوشته شده است در ایران پیاده کند. 
برداشت تلفیقی از اقتصاد مقاومتی به کاهش وابستگی، درون زاکردن صنایع و خروج از اقتصاد تک محصولی، 
هدایت فعالیت های دولت به عرصه هایی که برای کشور استراتژیک هستند اما برای بخش خصوصی جذابیت 

ندارد، فعال شدن بیشتر نقش بخش خصوصی و شرکت در اقتصاد جهانی گرایش دارد.
اما مسیری که تاکنون تحت عنوان اقتصاد مقاومتی در ایران دنبال شده است هیچ کدام از بایسته ها را رعایت 
نكرده و در حد شعار باقی مانده است. بنابراین با دنبال کردن روش های متعارف نمی توان انتظار دستاورد مهمی 
را داشت. حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط برای ایجاد اشتغال، سرمایه گذاری دولتی در برخی زنجیره های 
مرتبط با نفت، توسعه زنجیره توریسم، ترفیع برندها وکیفیت محصوالت ایرانی، تقویت بنگاه های خصوصی با 
استفاده از ابزارهای مالیاتی )کاهش( و یارانه های تولید و تقویت قابلیت رقابتی بنگاه ها از طریق تشویق به انتقال 

تكنولوژی، ابداع، اختراع و تجاری سازی آن ها چند نمونه از راهكارهای پیشنهادی برای تسهیل این روند است.
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تحریم ها و راهکارهای مقابله با آن )مدیریت چالش های پولی و ارزی(

سخنرانان: دکتر مرتضی اهلل داد، دکتر علیرضا ساعدی
اعضای پنل: دکتر سید احمدرضا جاللی نائینی، دکتر بهروز هادی زنوز، دکتر ناصر خیابانی

تاریخ برگزاری: 1398/04/03

در این نشست هم اندیشی، سخنرانان و اعضای پنل پیرامون 
موضوع تحریم و راهكارهای مقابله با آن به بحث و تبادل نظر 
پرداختند. از مهم ترین چالش های پولی و ارزی در زمان تحریم ها 
می توان به چالش های ساختاری در بخش تولید اشاره کرد. به 
دلیل شرایط نامطمئن اقتصادی و ناپایداری نرخ ارز، تولیدکننده 
با عدم قطعیت و پیش بینی ناپذیری شرایط مواجه می شود که به 
سبب آن سرمایه گذاری کاهش یافته و اقتصاد کوچک تر می شود. 
سیاست گذاری های ارزی نادرست باعث ایجاد تقاضای ناشی از 
عدم امنیت، خروج سرمایه و کمرنگ شدن صادرات شده و در اثر 
و  رفته  پیش  منفی شدن  به سمت  اقتصادی  تحریم ها رشد 
تشكیل سرمایه صورت نگرفته است. دولت برای تأمین کسری 
بودجه، نرخ ارز را به مقدار قابل توجهی افزایش داده که به تبع 

آن کشور با چالش های بسیاری در زمینه ارز مواجه شده است. اهم این چالش ها عبارت اند از: 1- ایجاد محدودیت 
در زمان برگشت ارز حاصل از صادرات کاال به چرخه اقتصادی با مسدودکردن راه های ورودی ارز در صرافی ها، 
2- مبنا قراردادن قیمت های صادراتی غیرواقعی، 3- اخذ تضامین به صورت سپرده ریالی، 4- ناکارآمدی بازار 

ثانویه ارز، 5- اخذ مابه التفاوت نرخ ارز در زمان پرداخت و 6- تأثیر منفی نرخ ارز بر جهش تولید.
به دلیل عدم اجرای کامل سیاست های اتخاذشده، فعالیت صادرکننده و تولیدکننده ناکارآمد شده 
است. باید افزود که در شرایط تحریمی، سیاست گذاری پولی و ارزی دشوار بوده و سیاست مالی بر 
سیاست پولی غلبه دارد. به دلیل عدم استقالل بانک مرکزی، قاعده سیاست گذاری پولی نامعلوم است 

و در این شرایط ریسک و عدم قطعیت افزایش می یابد. 
در این شرایط، سیاست گذاری ها باید مشابه شرایط جنگ باشد که به تبع آن نیاز به تشكیل ستاد 
پذیرد  باید صورت  با تحریم ها  این رو مطالعات گسترده ای در جهت مقابله  از  اقتصادی است.  بحران 

و صندوق توسعه ملی نقش مكمل را برای بانک ها در جهت رفع شوک ناشی از تحریم داشته باشد.
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Change it Up:
Inactivity and Repetitive Activity Reduce Creativity 

سخنران: دکتر حامد آقاخانی
تاریخ برگزاری: 1398/04/09

عدم  خصوص  در  سخنران  پژوهش  پیرامون  نشست  این 
فعالیت فیزیكی و تأثیر آن بر خالقیت است. در این پژوهش 
فرض اصلی بر این مبناست که تغییر ایجادشده در هنگام 
اصلی  عامل  پیاده روی(  معنی  به  اینجا  )در  بدنی  فعالیت 
فرضیه  این  اثبات  برای  و  است  افراد  در  افزایش خالقیت 
آزمایش های متعددی صورت گرفته است. یافته ها حاکی از 
از تغییر در فعالیت جسمانی موجب  آن است که سطوحی 
تفكر خالقانه تری در افراد می شود، در حالی که سكون یا 
را کاهش می دهد. شرکت کنندگان در  فعالیت تكراری آن 
دقایق ابتدایی پیاده روی خالقیت بیشتری نسبت به گروهی 
فعالیت ها  یا صرفًا در حال تماشای  بودند  که فقط نشسته 
که  افرادی  در  ادامه،  در  اما  می دادند  نشان  خود  از  بودند 

همچنان به راه رفتن خود ادامه می دادند )حدود هشت دقیقه( رشد صعودی تفكر خالقانه متوقف شده و 
سپس کاهش  یافت.

در ادامه انتظار تغییر در فعالیت جسمانی از سوی افراد به آزمون گذاشته شد. در پایان این مطالعات 
این فرضیه مطرح شد که هر گونه تغییر در فعالیت های جسمانی از طرف ذهن، به نشانه ای از تغییر 
موقعیت گرفته می شود. به همین دلیل فرد به جهت شبیه سازی مواجهه با شرایط جدید با انعطاف پذیری 
موقعیت  به  فرد  که  زمانی  تا  قرار می گیرد.  باالتری  آمادگی  در سطح  تفكر خالقانه،  و  بیشتر  ذهنی 
فیزیكی خود عادت کند؛ چه در حال استراحت باشد، چه در حال انجام فعالیتی باشد، مغز به سطح عادی 

فعالیتی خود برمی گردد.
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ابزارهای در دسترس برای کاهش نوسانات در بازار ارز 

سخنرانان: دکترحسین توکلیان، حسین باستانزاد
اعضای پنل: محمدهادی مهدویان، دکتر ناصر خیابانی، دکتر احمدرضا جاللی نائینی

تاریخ برگزاری: 1398/04/17

در این نشست هم اندیشی، سخنرانان و اعضای پنل به بحث و 
تبادل نظر در خصوص نوسانات در بازار ارز و ابزارهای موجود 
برای کاهش این نوسانات پرداختند. اقتصاد ایران با حجم زیادی 
از مبادالت ارزی مواجه است. مصارف ارزی کشور ساالنه بالغ 
بر 115 میلیارد دالر است که 40 میلیارد دالر آن غیرکاالیی 
است. با توجه به بزرگی این اقتصاد هر شوکی در آن ویرانگر 
از  استفاده  بنابراین  می شود،  ناپایداری  موجب  و  بوده 
زیرساخت های بین المللی ضروری است. البته شایان ذکر است 
که به دلیل عدم انطباق کشور با قوانین بین المللی، امكان 
استفاده از ظرفیت های بین المللی محدود است. در دیگر کشورها 
برای کاهش نوسانات ارزی و کنترل بازار، از ابزارهایی مانند نرخ 
بهره استفاده می کنند اما در ایران به دلیل محدودیت و عدم 

امكان استفاده از تمام قابلیت ها، برای ورود به بازار سفته، بدون ورود به بازار نقد آزادی عمل وجود ندارد. همانطور 
که در دور اول تحریم ها نبود ابزارهای الزم، نوسانات زیادی در بازار ارز ایجاد کرد و موجب خروج سرمایه شد.

تحریم ها سبب افزایش معضالت اقتصادی کشور شده است و از این رو برای فعالیت در این اقتصاد 
باید اطالعات پاالیش و ساختار آن ها اصالح شود. به همین منظور، پاالیش اطالعات در بخش های 
پایداری موازنه پرداخت های نقدی و تعهدی،  زیر الزم است: 1- گردش نقدی منابع و مصارف،2- 

3- پایداری دیون ارزی و 4- موقعیت سرمایه گذاری بین المللی که ترکیب ترازنامه ارزی را می دهد.
برای جلوگیری از ناپایداری نرخ ارز از روش های پیش فروش سكه و ارز، تفاهم نامه تجاری چندگانه با سایر 
کشورها و عرضه اسعار نقدی و حوالجات استفاده می شود که از میان این روش ها تنها عرضه اسعار نقدی و 
حوالجات در ایران قابل انجام است. همچنین از آنجا که نرخ ارز چندگانه در کشور سبب ایجاد فساد و رانت خواری 

می شود، باید با سیاست گذاری صحیح مانع این مسئله شده و موضوع را در سطح کالن بررسی کرد.
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سرمایه سالمت و بهره وری هزینه های سالمت 

سخنران: دکتر سیدمحمد کریمی
تاریخ برگزاری: 1398/04/19

این نشست پیرامون پژوهش سخنران در مورد ارتباط بین 
علت  است.  سالمت  هزینه  بهره وری  و  سالمت  سرمایه 
بررسی این رابطه افزایش هزینه های بهداشت و درمان در 
از هفت درصد در  آمریكا  آمریكاست. سهم هزینه سالمت 
سال 1970 به 18 درصد درسال 2017 رسیده، که این مقدار 
هزینه  آمریكا  در  بنابراین  است.  درصد  هشت  ایران  در 
به خود  را  بیشتری  به سایر هزینه ها سهم  بهداشت نسبت 
است  آن  از  انجام شده حاکی  اختصاص می دهد. مشاهدات 
که هزینه خدمات درمانی تابعی از درآمد نیست، اما سالمتی 
تابعی از درآمد است. مهم ترین شاخص سالمتی طول عمر 
است از این رو افراد با درآمد باالتر امید به زندگی باالتری 

آموزش،  جنسیت، سطح  مانند  دارند  تأثیر  روی سالمت  درآمد  از  غیر  به  دیگری  مهم  عوامل  دارند. 
جغرافیای محل زندگی و... که به مجموعه این عوامل سرمایه سالمت می گویند. یافته ها در این مطالعه 
حاکی از آن است که در افراد با سرمایه سالمت کم، اثرگذاری هزینه خدمات درمانی بسیار زیاد است، 
اما در افراد با سرمایه سالمت زیاد اثرگذاری هزینه خدمات درمانی کمتر است. به عبارت دیگر افراد 
با  افراد  اثرگذاری خدمات درمانی در  آنجا که  از  ندارند.  به هزینه خدمات درمانی زیادی  نیاز  سالم تر 
سرمایه سالمت کمتر، بیشتر است بنابراین سیاست گذاری باید هدفمند باشد و باید افرادی با سرمایه 
سالمت کمتر را مورد بررسی قرار داد. همچنین باید در تعیین سبک زندگی افراد به منظور تغذیه سالم 
و ورزش کردن راهكارهایی ارائه شود و در نهایت سیاست گذاری به گونه ای باشد که سرمایه سالمت 

افزایش یابد.
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اقتصادسنجی برای توسعه 

سخنران: محمدعلی مختاری
اعضای پنل: دکتر محمد کریمی، دکتر علی مزیکی، دکتر سیدحسین سجادی فر

تاریخ برگزاری: 1398/04/24

در خصوص  سخنران  پژوهش  پیرامون  نشست  این 
اقتصادسنجی،  است.  توسعه  برای  اقتصادسنجی 
میان  تجربی  روابط  کشف  برای  آماری  تكنیک های 
متغیرهاست. روابط میان متغیرها به دو صورت رابطه 
ارائه  آن  هدف  که  است  علّیت  رابطه  و  همبستگی 
میان  روابط  پایه  بر  سیاست گذار  برای  سیاست 
متغیرهاست و سیاست گذار نیز به دنبال علّیت است تا 
همبستگی. برای تعیین رابطه علّیت از آزمایش تصادفی 
به عنوان روش طالیی استفاده می شود. به این صورت 
که دو گروه کاماًل تصادفی انتخاب شده و اثر متغیری 
گروه ها  از  یكی  روی  بر  شود،  بررسی  است  قرار  که 
اعمال می شود. برای اینكه اثر علّی به خوبی شناسایی 
شود، بیش از کار تكنیكی باید به مرور ادبیات و بررسی 
مهم ترین  شود.  پرداخته  متغیرها  پس زمینه  و  مفهوم 

بحث در مطالعات اقتصادسنجی بحث تورش متغیر محذوف است. در هنگام استفاده از رگرسیون چندگانه 
خیلی از متغیرها کنترل می شوند و در واقع بدون کنترل آن ها نمی توان به کشف اثر علّی اندیشید، مگر 
آنكه انتخاب کاماًل تصادفی باشد. اصلی ترین چالش تعیین متغیرهایی است که باید در مدل کنترل شوند.  
سه مشكل اساسی که سبب می شود تمام متغیرهای قابل کنترل وارد مدل نشوند و علیت به سادگی 

حاصل نشود بدین شرح است:
1- پژوهشگر بعد از مطالعه و تفسیر شخصی، بعضی متغیرها و عوامل را در نظر گرفته و سایر عوامل را 
نادیده می گیرد. 2- به دلیل محدودیت داده، ممكن است متغیرهای مهم برای کنترل در داده ها موجود نباشد. 

3- ممكن است متغیرها در داده ها موجود باشند، ولی اطالعات کافی برای کنترل آن ها موجود نباشد.
موضوع بعدی بحث متغیرهای مجازی است. اگر اطالعات دسته بندی شده باشند از متغیرهای مجازی 
استفاده می شود. متغیرهای مجازی مقادیر صفر یا یک می گیرند و تفسیر دامی با توجه به نحوه تعریف 
متغیر تغییر می کند. مباحث متغیرهای وابسته دودویی، اثرات متقابل، اثرات ثابت، متغیر ابزاری، تفاضل در 
تفاضل، رگرسیون ناپیوسته از سرفصل های اصلی این مبحث هستند که در آینده می توان به آن ها پرداخت.
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شیوه حمایت از تأمین کاالی اساسی با توجه به محدودیت منابع ارزی کشور 

سخنرانان: دکتر عباس تابش، دکتر صدیف بیک زاده، سروش باقری 
تاریخ برگزاری: 1398/04/31

در این نشست هم اندیشی، سخنرانان به بحث و تبادل نظر در 
خصوص شیوه های حمایت از تأمین کاالی اساسی با توجه 
به محدودیت منابع ارزی کشور پرداختند. بحث کاالهای 
اساسی از اهمیت زیادی برخوردار است به دلیل اینكه 20 قلم 
کاالی اساسی، 50 درصد سفره مردم را تشكیل می دهد و 
جامعه  درآمدی  پایین  دهک های  انگل،  قانون  براساس 
است،  مشهود  همانطورکه  دارند.  را  تأثیرپذیری  بیشترین 
مشكالتی در توزیع و تأمین کاالها وجود دارد اما تمامی آن ها 
با  نیست.  ترجیحی  ارز  سیاست  عملیاتی کردن  به  مربوط 
سیاست ارز ترجیحی، به دهكی که بیشتر مصرف می کند نیز 
یارانه اختصاص داده می شود و اجرای این سیاست های غلط، 
در بهبود درآمد بی تأثیر خواهد بود. مدیریت تأمین کاالهای 

اساسی به کنترل عرضه، تقاضا و قیمت نیازمند است. در بحث عرضه، واردات و تولیدات داخلی مطرح می شود. 
با ممنوعیت واردات کاالهای لوکس و غیرضروری و تخصیص ارز متعلق به آن ها به کاالهای ضروری، منابع 
محدود ارزی مدیریت می شود. در بحث قیمت، با اتخاذ سیاست تثبیت قیمت ها، کاالهای اساسی با قیمت 
کمتری در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد و در بحث تقاضا با پایین نگه داشتن قیمت نسبت به وضعیت بازار 

شوک تقاضا به بازار وارد می شود.
سامانه مبارزه با قاچاق کاال و ارز گامی در اصالح نظام توزیع است و امكان رصد کاال از ابتدا تا 
رسیدن به دست مصرف کننده را دارد. سامانه جامع تجارت نیز گامی در جهت امكان جابه جایی داده و 
اطالعات است. تشدید نظارت ها بر بازار به صورت بازرسی الكترونیكی، اطالع رسانی و تعیین قیمت ها 
برای  اساسی  کاالی  تأمین  دنبال  به  اقدامات  این  با  مصرف کننده  حقوق  از  حمایت  سازمان  و  بوده 

مصرف کننده است.
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نقش فناوری بالکچین در شکل گیری ابزارهای مالی مدرن در اکوسیستم نوین خدمات مالی 

سخنران: دکتر مهدی قائمی اصل
اعضای پنل: دکتر سیداحمدرضا جاللی نائینی، دکتر مهدی نوری، دکتر میثم رافعی

تاریخ برگزاری: 1398/05/07

این نشست پیرامون پژوهش سخنران در مورد فناوری 
مالی  ابزارهای  شكل گیری  در  آن  نقش  و  بالکچین 

مدرن برگزار شده است. 
نوین  اکوسیستم  برای  بستری  بالکچین،  فناوری 
عنوان  به  می توان  را  بالکچین  است.  مالی  خدمات 
یک سازوکار غیرانسانی و غیرحاکمیتی برای تبادالت 
اطالعاتی و مالی در نظر گرفت؛ یک نهاد اعتمادبرانگیز 
که دخالت یک نهاد ثالث تأثیرگذار انحصاری را ملغی 
می کند. بالکچین یكی از انواع فناوری ها یا فناوری های 
تحول آفرین است که زیرساخت های آتی را برای خدمات 
شكل می دهد و یک مجموعه از یک جعبه ابزار پیشرفته 
است که نمی تواند به تنهایی مؤلفه نهایی باشد، بلكه یكی 

از مؤلفه هاست.
کاربردهای بالکچین به اختصار بدین شرح است:

اتحادیه ای،  وام   -3 خسارت،  و  مالكیت  دعاوی  پردازش  فرآیند   -2 جهانی،  پرداخت   -1 
4- تأمین سرمایه تجارت، 5- اوراق قرضه قابل تغییر احتمالی، 6- فرآیند انطباق خودکار، 7- مدیریت 
سرمایه گذاری از طریق فرآیند رأی گیری غیابی، 8- تجدید نظر در دارایی ها و 9- امور مربوط به پس 

از معامله تجاری.
در خصوص موارد گفته شده در قسمت کاربردهای بالکچین می توان گفت که با به کارگیری این 
فناوری مشكالت و امكان خطاها کاهش می یابد و شفافیت، صحت،کارایی، حداقل هزینه تراکنش و... 

امكان پذیر می شود.
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انرژی به مثابه جانشینی برای سرمایه و اشتغال:شواهدی از کارخانجات ایران در دوران قبل 
و بعد از اصالح قیمت انرژی 

سخنران: دکتر کوثر یوسفی
تاریخ برگزاری: 1398/05/09

این نشست پیرامون پژوهش سخنران با موضوع انرژی 
به مثابه جانشینی برای سرمایه و اشتغال است. در این 
آیا  است:  شده  پرداخته  زیر  موارد  بررسی  به  مطالعه 
انرژی یک کاالی واسطه ای است یا به عنوان جانشین 
برای سرمایه و اشتغال روی ساختار تولید تأثیر دارد؟ آیا 
در  تغییر  با  انرژی  قیمت  اصالح  از  بعد  سال های  در 
ارزیابی  به  نهایت  در  و  بوده ایم؟  مواجه  تولید  ساختار 
سیاستی در تأثیرگذاربودن سیاست اصالح قیمت انرژی 
پرداخته شده است. قبل از اصالحات قیمت، انرژی به 
عنوان جانشین نیروی کار بوده و پس از اصالحات از 
شدت جانشینی کاسته شده است. بنابراین اگر هدف از 
اصالحات قیمت انرژی )1389( آن بوده که انرژی را از 

وضعیت »ماده اولیه« به یک نهاده »مكمل« برای تولید تبدیل کند، باید گفت که چنین هدفی محقق 
نشده است.

ارتباط میان سوخت های فسیلی با سرمایه فیزیكی در طول سال های 1383 تا 1392 تغییر یافته 
است. در سال های قبل از هدفمندسازی، ارتباط به صورت مكمل وجود داشته در حالی که در سال های 
1392-1389 به رابطه جانشینی تغییر یافته است. ممكن است تنگنای مالی و افزایش سود تسهیالت 
بانكی در دهه اخیر موجب جانشینی سرمایه فیزیكی با انرژی در صنایع شده باشد. لیكن برای تأیید 
این مسئله الزم است مطالعات جداگانه ای انجام شود. بنابراین سیاست تغییر قیمت حامل های انرژی 
در  کالن  موارد  زیاد  تأثیر  آن  دالیل  از  یكی  که  است  بوده  بی تأثیر  شد،  اجرا   1389 سال  در  که 

سیاست گذاری هاست که عماًل پیش بینی را غیرممكن می سازد.
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وضعیت نظام مالیاتی و چگونگی بهبود وصول درآمدهای مالیاتی

سخنرانان: دکتر هادی عبداللهی، دکتر محمد وصال، احمد غفارزاده، محمود توالئی
اعضای پنل: محمد محمودی، محمدرضا جعفریان، سعید توتونچی ملکی، غالمعلی طالبی رستمی

تاریخ برگزاری: 1398/06/11

در این نشست هم اندیشی سخنرانان و اعضای پنل 
در خصوص وضعیت نظام مالیاتی و چگونگی بهبود 
نظر  تبادل  و  بحث  به  مالیاتی  درآمدهای  وصول 

پرداختند.  
نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ایران، حتی 
در مقایسه با کشورهای نفتی، بسیار پایین است. در نظام 
مالیاتی تغییرات مداوم مقررات و قوانین مالیاتی صورت 
می گیرد و نابسامانی نظام مالی مرکزی و محلی مشهود 
است. چارچوب کلی نظام مالیاتی از قواعد سرانگشتی 
خنثایی، سادگی و پایداری تبعیت می کند. نظام مالیاتی 
باید تا جای ممكن خنثی باشد یعنی پایه اش باید گسترده 
باشد و نباید قسمتی از آن را جدا کرده و برای آن یكسری 
قوانین وضع شود و بقیه قسمت ها متفاوت باشند که این 

قاعده در کشور ما به دفعات نقض می شود. موضوع دوم بحث سادگی است که با خنثایی ارتباط دارد ولی 
تمرکز آن بیشتر روی هزینه های مدیریت مالیاتی و هزینه های سرباری است که بر مودیان و مالیات دهندگان 

تحمیل می شود.
سرانجام بحث پایداری مطرح می شود، یعنی تغییرات نظام مالیاتی باید در یک قواعد مشخص اتفاق 
بیفتد، حتی باید مشخص باشد که دولت هنگامی که با رکود و رونق مواجه می شود و در آن چرخه های 

تجاری قوانین مالیاتی را جابه جا می کند، چه اختیاراتی دارد.
حدود یک سال است که پرسش چگونه درآمد مالیاتی محقق شود، مورد بررسی قرار گرفته است. باید 
به اصول باالدستی پرداخته شود و اگر انضباط مالی در کل کشور وجود نداشته باشد نمی توان به هدف رسید. 
دادرسی چالش جدی در وصول مالیات است و در نظام مالیات ستانی الگوی نادرست وجود دارد. برای افراد 

زیر خط فقر به جای توانمندسازی، مالیات وضع شده و در حوزه تأمین اجتماعی وضع به مراتب بدتر است.
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آسیب شناسی وضعیت مسکن 

سخنران: دکتر حسین عبده تبریزی
اعضای پنل: دکتر سیدمهدی برکچیان، دکتر فخرالدین زاوه

تاریخ برگزاری: 1398/08/01

در این نشست هم اندیشی، سخنران و اعضای پنل به بحث و 
مسكن  وضعیت  آسیب شناسی  خصوص  در  نظر  تبادل 

پرداختند. 
ریشه نابسامانی در حوزه ی مسكن در اصطكاک ها، 
غیرقابل تجارت بودن، گران بودن، ناهمگن بودن و کندی 
در واکنش عرضه به تحوالت تقاضا عنوان می شود. این 
موارد از ویژگی های بخش مسكن است که کم وبیش در 
همه اقتصادها یافت می شود اما برخی مشكالت مختص 
از  ایران است.  ساختارها و روابط داخلی شكل گرفته در 
دارد،  مورد بخش مسكن وجود  در  که  مسائلی  مجموع 
اولویت اصلی با قیمت زمین، ضعف قوانین، ضعف بازار 
است.  نامناسب  مسكن  باالی  حجم  نهایت  در  و  رهن 

فرسوده،  و شامل مسكن  غیررسمی  کلی مسكن  بیانگر معضل  نامناسب  غیرتخصصی مسكن  کلمه 
اقتصاد  و  بوده  نامناسب  ایران  در  مسكن  یک سوم  حدود  آمار،  طبق  حلبی آبادهاست.  و  شهر  حاشیه 

غیررسمی دلیل عمده ای برای اقامت غیررسمی و مسكن غیررسمی است.
در کشور، متوسط سهم زمین از قیمت مسكن در مقایسه با دیگر کشورها بسیار باالست. نبود طرح 
آمایش سرزمین و شهرسازی غلط، عدم اجرای طرح تفصیلی شهرها و تصمیمات شهرداری ها، نبود 
نظام مالیاتی مناسب برای مبارزه با سوداگری در شهرها و در نهایت موجودی بزرگ اراضی دولتی و 

خصولتی از عواملی ست که در جهت دهی غلط به قیمت گذاری زمین دست دارد.
چون عرضه زمین محدود است و ارزش موقعیت آن با هزینه های عمومی و اجتماع دورادور آن 
مرتبط است، رانت اقتصادی حاصل نباید به مالک تعلق گیرد. در اخذ مالیات از زمین اول، نرخ مالیات 
متناسب با ارزش زمین باید پله ای باال رود؛ دوم، در اخذ مالیات به جریان نقدی موضوع توجه شود. برای 
حفظ محیط زیست و هرزنرفتن مناطق برتر شهری که غیرقابل جایگزینی هستند، باید نوعی مالیات 

اخذ شود که بتوان از آن تلقی »مالیات سبز« داشت.
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)TFA( بررسی موافقت نامه تسهیل تجارت

سخنرانان: دکتر مهدی بخشنده، دکتر مجتبی شیشه چی ها
تاریخ برگزاری: 1398/09/11

در این نشست سخنرانان به بررسی »موافقت نامه تسهیل تجارت« 
پرداختند. »موافقت نامه تسهیل تجارت« مشتمل بر شرایط و مفادی 
است که سرعت عبور کاالها از مرز و فرآیند ترخیص کاال را افزایش 
می دهد. در عصر اقتصاد رقابتی کنونی، اجرای مفاد این موافقت نامه 
برای کشورهای عضو و غیرعضو سازمان تجارت جهانی حائز اهمیت 
است. با توجه به ماهیت گمرکی این موافقت نامه، سازمان جهانی 
گمرک و سازمان جهانی تجارت همكاری نزدیک و تنگاتنگی را برای 
اجرایی کردن این سند مهم آغاز کرده اند. در این راستا، در سازمان 
و  تشكیل شده  این سند  درباره  کاری  گروه  جهانی گمرک یک 
همچنین این سازمان ضمن صدور قطعنامه دوبلین در حمایت و تایید 
این موافقت نامه، از طریق تشكیل مجموعه کارشناسان معتبر، توسعه 
فرآیند ظرفیت سازی و برنامه مرکاتو، تدوین استانداردها و همچنین 

گسترش شبكه گمرکی، در اجرای این موافقت نامه به گمرکات کشورها کمک می کند. سازمان تجارت جهانی مدعی 
است با الزم االجراشدن این موافقت نامه هزینه تجارت کشورها 11 درصد کاهش می یابد. الزم االجراشدن این 
موافقت نامه منوط به تصویب دوسوم دولت های عضو سازمان جهانی تجارت بود که در فوریه 1911 نهایی شد. این 
موافقت نامه دارای سه بخش است؛ بخش اول که متن موافقت نامه است مشتمل بر 11 ماده است. بخش دوم مربوط 
به شرایط ویژه و متفاوت برای کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته است و بخش سوم ترتیبات قانونی است که 

در مورد ایجاد کمیته تسهیل تجارت از سوی سازمان جهانی تجارت بحث می کند.
در حوزه اقتصاد مقاومتی با الگوگرفتن از بسیاری از بندهای موجود در سند موافقت نامه تسهیل تجارت 
که قابلیت بومی سازی دارند، از این گردنه سخت تاریخی می توان عبور کرد. عمده مطالب عنوان شده در 
این سند به آسان سازی ترانزیت پرداخته است که با توجه به موقعیت مناسب ایران در منطقه می تواند 
ارتباطی میان دریای خزر در شمال و خلیج فارس در جنوب برقرار کند. ایران با برخورداری از زیرساخت 

مناسب در خطوط ریلی و جاده ای ترانزیت از موقعیت خوبی در میان همسایه های خود برخوردار است.
کمیته تسهیل تجارت می تواند متشكل از راهداری، انبارهای عمومی، صنایع مهم، بخش خصوصی، 

صاحبان کاال و ترخیص کنندگان کاال، حمل ونقل، اتاق های بازرگانی، بانک ها و بنادر باشد.
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به  رسیدگی  از  استنکاف  دلیل  به   )ICC( بین المللی  بازرگانی  اتاق  علیه  دعوا  طرح  امکان 
پرونده هایی با طرف ایرانی

سخنران: دکتر اویس رضوانیان
تاریخ برگزاری: 1398/09/18

این نشست پیرامون ارائه نتایج طرح پژوهشی سخنران با موضوع 
امكان طرح دعوا علیه اتاق بازرگانی بین المللی )ICC( به دلیل 
استنكاف از رسیدگی به پرونده هایی با طرف ایرانی برگزار شد. در 
این پژوهش، پاره ای مسائل شكلی و ماهوی برای طرح دعوا علیه 
اتاق بازرگانی بین المللی به دلیل استنكاف از رسیدگی به پرونده هایی 
با طرف ایرانی مورد طرح و بررسی قرار گرفته است تا امكان 
بررسی های  حاصل  شود.  ارزیابی  ادعایی  چنین  در  موفقیت 
انجام شده موید این نكته بوده است که اول، هیچ یک از تحریم های 
بین المللی وضع شده علیه ایران )از سوی شورای امنیت سازمان 
ملل، ایاالت متحده آمریكا و اتحادیه اروپا( ناظر به ارائه خدمات 
حقوقی به ایران نبوده و از این رو، سازمان داوری اتاق بازرگانی 

بین المللی از منظر این مقررات دچار محدودیت قانونی نبوده است. در این پژوهش همچنان رابطه قراردادی میان 
طرفین اختالف و سازمان داوری بر اساس قوانین فرانسه و رویه عملی دادگاه های این کشور بررسی و مشخص 
شد دست کم از زمان ارجاع اختالف به سازمان داوری وجود این قرارداد محرز بوده و طرفین موظف به انجام 
تعهدات خود هستند. وجود این رابطه قراردادی با بررسی مجموعه ای از پرونده های مشابه تایید شد. عالوه بر این، 
بدیهی است که در صورت وجود شرط داوری سازمانی و عدم رسیدگی سازمان داوری به اختالف، طرفین از یک 
سو امكان ارجاع اختالف خود به سازمان داوری را از دست داده اند و از سوی دیگر هیچ سازمان داوری دیگری نیز 
صالح به رسیدگی به اختالفات ایشان نیست. بنابراین، استنكاف سازمان داوری اولیه طرفین اختالف را در وضعیتی 

قرار می دهد که عماًل امكان احقاق حق را از دست داده یا با تاخیر زیاد مواجه کرده است.
عالوه بر این، بخشی از این پژوهش به بررسی مسئولیت سازمان داوری و امكان مطالبه خسارت 
از آن، حتی در فرض نبود رابطه قراردادی اختصاص یافته و چنین نتیجه گرفته شده که حتی با فرض 
نبود رابطه قراردادی نیز، همچنان می توان با استناد به قواعد عمومی و با در نظرگرفتن ماهیت خدمات 
ارائه شده از سوی سازمان داوری، مسئولیت هایی را متوجه این سازمان ها دانست و الزام آن ها را به انجام 

تعهد یا پرداخت خسارت در صورت استنكاف مطالبه کرد.
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موافقت نامه تجارت ترجیحی ایران و اوراسیا 

سخنرانان: دکتر سیده فاطمه مقیمی، دکتر علی زاهدطلبان
اعضای پنل: دکتر مجتبی شیشه چی ها، دکتر زهرا رهایی

تاریخ برگزاری: 1398/10/23

در این نشست هم اندیشی، سخنرانان و اعضای پنل به 
تجارت  موافقت نامه  خصوص  در  نظر  تبادل  و  بحث 

ترجیحی ایران و اتحادیه اوراسیا پرداختند. 
از اواخر سال 1394 مذاکرات فشرده ای بین دولت های 
ایران با پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا جهت 
ایجاد منطقه موقت آزاد تجاری برای یک دوره آزمایشی 
سه ساله صورت گرفت که سرانجام موافقت نامه مذکور، در 
ماه می 2018 میالدی )اردیبهشت ماه 1397( به تصویب 
رسید. این توافق که بعد از دو سال مذاکره به نتیجه رسید، 
از هفته اول آبان ماه 1398 اجرایی شده و قرار است موقتًا 
برای یک سال به اجرا دربیاید. دوره اعتبار موافقت نامه، سه 
سال )قابل تمدید( در نظر گرفته شده تا متعاقب آن مذاکرات 
برای تبدیل این موافقت نامه به توافق تجارت آزاد آغاز شود. 

تقویت ارتباط با ایران برای اعضای اتحادیه اوراسیا دارای اهمیت است چرا که ایران با توجه به 
اهداف سیاسی مشترک با اغلب کشورهای عضو و همچنین قرارگرفتن در بهترین موقعیت ترانزیتی، 
یعنی قرارگرفتن بین دو دریای خزر در شمال و خلیج فارس در جنوب و قرارگرفتن در موقعیت ترانزیتی 
شرق به غرب، می تواند مسیری مناسب برای ترانزیت کاالهای کشورهای عضو اتحادیه در رونق داالن 

بین المللی حمل ونقل شمال ـ جنوب باشد.
سال  در  اتحادیه  این  کشور  پنج  به  ایران  مجموع صادرات  اعالم شده،  رسمی  آمارهای  براساس 
گذشته میالدی 918/2 میلیون دالر بوده و در مقابل صادرات کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا به ایران 
در سال 2018 حدود یک میلیارد و 775 میلیون دالر ثبت شده است. اما واقعیت این است که ظرفیت 

حضور ایران در این اتحادیه بسیار بیشتر از این مقدار است.
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تأثیر نظام بانکی بر رشد و توسعه چین 

سخنران: دکتر زهرا کریمی موغاری
اعضای پنل: دکتر سید احمدرضا جاللی نائینی، دکتر امینه محمودزاده

تاریخ برگزاری: 1398/11/14

این نشست پیرامون مطالعات سخنران در خصوص تأثیر نظام بانكی بر 
رشد و توسعه چین است. اصالحات در چین از سال 1976 پس از مرگ 
مائو و به قدرت رسیدن اصالح طلبان آغاز می شود. در چین برخالف تجربه 
فروپاشی اتحاد شوروی، اصالحات به کندی و تدریجی پیگیری می شود. 
این روند کند در اصالح نظام بانكی نیز نمود دارد، که با احتیاط در انجام 
اصالحات در نظام بانكی، انحصار بانک خلق چین از میان برداشته 
می شود. چهار بانک دولتی جدید؛ یعنی بانک کشاورزی ، بانک چین، 
بانک ساختمان، بانک صنعت و تجارت تاسیس می شود. سپس بانک های 
تخصصی تاسیس می شوند که وظیفه حمایت از بنگاه های دولتی از دوش 

بانک های تجاری برداشته شود. سیاست چین در اعطای تسهیالت سخاوتمندانه، به ایجاد بحران در نظام بانكی در 
اواخر دهه 90 منجر شد. این مشكالت شامل کمبود سرمایه، افزایش نسبت وام های معوقه و کاهش توان نظام 
بانكی برای ارائه وام های جدید بود. بروز بحران مالی در آسیای شرقی تأثیر منفی این مشكالت را بر اقتصاد چین 
بیشتر کرد. دولت چین برای نجات نظام بانكی خود و خروج از این بحران، سیاست های جدیدی اعمال کرد. این 
سیاست ها عبارت بودند از: 1- انتشار 270 میلیارد یوان اوراق قرضه برای افزایش سرمایه بانک های دولتی تجاری، 

2- تاسیس چهار موسسه مدیریت دارایی برای خارج کردن 1400 میلیارد یوان وام معوقه از ترازنامه بانک ها.
چین پس از حضور در سازمان تجارت جهانی به اصالحات اساسی در نظام بانكی اقدام کرد. در آن زمان 
اجرای سیاست های محرک اقتصادی )شامل حمایت از بخش های صادراتی و تأمین مالی پروژه های زیربنایی( از 
طریق بانک های بزرگ دولتی منجر به بهبود سودآوری و کیفیت دارایی بانک ها و ارتقای رتبه بانک های چینی در 
جهان شد. امروزه چهار بانک بزرگ دولتی چین از نظر میزان دارایی و سودآوری از بزرگ ترین بانک های جهان 

هستند. در نهایت چین توانست گام بلندی در راستای بین المللی کردن یوان )پول ملی چین( بردارد.
آنچه از شواهد برمی آید این است که اگر اقتصاد چین در بازه ده سال اخیر بررسی شود، با آنچه از حسابداری 
رشد در باال ارائه شده متفاوت خواهد بود. در ده سال اخیر سهم انباشت سرمایه 7 درصد از 10 درصد رشد کل بوده 

که سهم بزرگی است، انباشت سرمایه می تواند عامل رشد باشد اما نمی تواند منجر به رشد پایدار شود.
www.conf.imps.ac.ir
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نقد و بررسی کتاب اقتصاد فقیر 

سخنرانان: دکتر مهدی فیضی، دکتر جعفر خیرخواهان
اعضای پنل: دکتر محمد حسینی، علیرضا عبداهلل زاده

تاریخ برگزاری: 1398/11/30

این نشست پیرامون نقد و بررسی کتاب »اقتصاد فقیر« نوشته 
بنرجی و دوفلو، با حضور مترجم کتاب به عنوان سخنران و اعضای 
پنل برگزار شد. کتاب مذکور برخاسته از دغدغه بهترکردن حال 
دیگران به واسطه اقتصاد است. در بسیاری از اندیشه ها، فرمول های 
اقتصادی اصل مسائل انسانی را نادیده می گیرند، اما در این کتاب 
مسائل به زبانی ساده بیان شده است. در این کتاب تالش شده است 
از باالی شهر برای مردم پایین شهر تصمیم گرفته نشود و سعی 

دارد به صورت چهره به چهره در مورد مقوله فقر صحبت کند.
تاکنون دو دیدگاه غالب برای توجیه عقب ماندگی فقرا؛ چه 
در سطح کشورها و چه در سطح بین المللی وجود داشته است که 
در یک سر طیف دام فقر )Poverty Trap( را اصلی ترین عامل 
عقب ماندگی فقرا می دانند و توصیه می کنند به فقرا کمک کنید تا از 

این دام رها شوند. در سوی دیگر طیف معتقدند کمک کردن به فقرا آن ها را از چاله در می آورد و به چاه می اندازد؛ همان 
چاهی که کشورهای دارای منابع طبیعی گرفتار آن می شوند، که در هر دو این حالت ها، یک مزد بدون زحمت به دست 
افراد می رسد که فساد را افزایش می دهد و مانع از بهره وری می شود. چرا که با این اقدامات به اصطالح بشردوستانه فقرا 

به کمک وابسته می شوند و دیگر نخواهند توانست روی پای خود بایستند و به بازار وارد شوند.
بنرجی و دوفلو می کوشند سیاست هایی طراحی کنند که بتواند تأثیر واقعی روی بهبود زندگی فقرا داشته باشد و 
راه هایی عملی و کارآمد برای رفع مسائل آن ها ارائه شود، ضمن اینكه کاستی راه حل های موجود را نیز آشكار سازند. 
نكته مهمی که این دو دانشمند را از بقیه متمایز می کند نحوه آزمایش های ایشان است. در آزمایش های این کتاب 
از روشی جدید استفاده شده که دو جامعه نمونه )مثاًل دو روستا یا دو مهد کودک یا دو محل آموزشی خیریه مشابه( 
را که خیلی شبیه به هم هستند با هم مشاهده می کند و فقط یک پارامتر عوض می شود و نتیجه در دو جامعه با هم 
مقایسه می شوند تا بتوان تغییر نتایج در دو نمونه را به آن عامل متفاوت نسبت داد. به بیان دیگر، در این روش دو 
جامعه نمونه مورد مشاهده قرار می گیرد و تفاوت نتایج میان این دو دیده می شود، نه اینكه شاهد تفاوت نتایج در دو 
زمان مختلف در یک جامعه نمونه باشند. این کتاب ده فصل دارد و در هر فصل به مواردی مانند تغذیه، بهداشت، 

سالمت و... پرداخته شده و در هر فصل پرسش هایی نیز مطرح شده است.
www.conf.imps.ac.ir
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کارگاه آموزشی:
مبانی نظری سیاست گذاری پولی و چارچوب اجرایی

 کارگاه آموزشی:

گذاري پولی و  مبانی نظري سیاست

 چارچوب اجرایی
 

 : مدرسان
 نائینی جاللی سیداحمدرضا دکتر

 نادریان امین محمد دکتر 
 

 26/05/1398تاریخ برگزاري: 

 کارگاه آموزشی:

گذاري پولی  براي سیاست چارچوبی
 براي یک کشور در حال توسعه و صادر کننده کاالي خام

 
 : مدرسان

 نادریان امین محمد دکتر
  نائینی جاللی سیداحمدرضا دکتر

 
 15/06/1398تاریخ برگزاري: 
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مدرسان: 
دکتر سیداحمدرضا جاللی نائینی

 دکتر محمد امین نادریان
تاریخ برگزاری: 1398/05/26

کارگاه آموزشی:
چارچوبی برای سیاست گذاری پولی برای یک کشور در حال توسعه و صادر کننده کاالی خام

 کارگاه آموزشی:

گذاري پولی و  مبانی نظري سیاست

 چارچوب اجرایی
 

 : مدرسان
 نائینی جاللی سیداحمدرضا دکتر

 نادریان امین محمد دکتر 
 

 26/05/1398تاریخ برگزاري: 

 کارگاه آموزشی:

گذاري پولی  براي سیاست چارچوبی
 براي یک کشور در حال توسعه و صادر کننده کاالي خام

 
 : مدرسان

 نادریان امین محمد دکتر
  نائینی جاللی سیداحمدرضا دکتر

 
 15/06/1398تاریخ برگزاري: 
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مدرسان: 
دکتر محمد امین نادریان

دکتر سیداحمدرضا جاللی نائینی 
تاریخ برگزاری: 1398/06/15
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دفتر طرح های پژوهشی

دفتر طرح های پژوهشی مسئولیت هماهنگی و پیگیری برای تعیین اولویت های پژوهشی موسسه 
و عقد قرارداد برای اجرای پژوهش های مرتبط را بر عهده دارد. عالوه بر این، حمایت مالی از مقاالت 
منتشر شده در نشریات معتبر بین المللی توسط اعضای هیئت علمی موسسه در کنار حمایت مالی از 

پایان نامه های برگزیده نیز بر عهده این دفتر است.

 آمار طرح های پژوهشی و مطالعاتی )کوتاه مدت( 

جاری موسسه )به تفکیک حوزه موضوعی(

سهم ریالی )%(کل مبلغ قراردادها )ریال(تعداد پایان یافتهتعداد جاریحوزه موضوعیردیف

7331,210,000,00086اقتصادوسیستمها1

0000مدیریت2

104,902,000,00014حقوق3

0000علوماجتماعی4

0000میانرشتهایوچندرشتهای5

8336,112,000,000100جمع
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 آمار قرارداد های گزارش های پژوهشی موسسه 

)به تفکیک حوزه موضوعی(

سهم ریالی )%(کل مبلغ قراردادها )ریال(تعدادحوزه موضوعیردیف
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000مدیریت2
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خالصه گزارش طرح های پژوهشی و کوتاه مدت پایان یافته

نام طرح: برآورد توابع اشتغال بر حسب فعالیت های اصلی اقتصادی، جنس و سطح سواد و پیش بینی 
جمعیت شاغل تا سال 1400

ـ میان رشته ای و  ـ علوم اجتماعی  ـ حقوق  ـ مدیریت  حوزه موضوعی )اقتصاد و سیستم ها 
چندرشته ای(: اقتصاد

نوع طرح )پژوهشی یا كوتاه مدت داخلی/ درآمدی(: پژوهشی داخلی
مجری: دکتر علیرضا امینی

كارفرما: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
ناظر طرح: دکتر غالمرضا کشاورزحداد

تاریخ آغاز: 97/07/16
تاریخ پایان: 99/03/26

پرسشهایپژوهش
1- تحوالت بازار کار کشور در سال های اخیر بر حسب فعالیت های عمده اقتصادی، جنس و سطح 

سواد چگونه بوده است؟
2- چشم انداز اشتغال و تغییر ساختار آن )بر حسب فعالیت های عمده اقتصادی، جنسیت و سطح 

سواد( در دو حالت ادامه روند کنونی و اجرای سیاست های برنامه ششم توسعه چگونه خواهد بود؟
اصلی  فعالیت های  حسب  بر  اشتغال  تحوالت  وضعیت  نخست  مطالعه،  این  در  طرح:  چکیده 
اقتصادی، سطح سواد و جنس در ایران بررسی می شود و سپس توابع اشتغال بر حسب فعالیت های 
عمده اقتصادی، جنس )زن و مرد( و سطح سواد )با و بی آموزش عالی( برآورد خواهد شد. سرانجام 
پیش بینی از وضعیت اشتغال بر پایه دو گزینه ادامه روند جاری و تحقق اهداف برنامه ششم توسعه 

ارائه می شود.
توصیه سیاستی: طبق یافته های پژوهش از یک سو ادامه روند کنونی که همراه با تحریم های 
ظالمانه آمریكا علیه ایران است، تأثیرهای منفی بر اشتغال زایی خواهد داشت و اشتغال زایی، پاسخگوی 
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عرضه جدید نیروی کار نخواهد بود و از سوی دیگر، اهداف برنامه ششم توسعه، از جمله رشد اقتصادی 
هشت درصدی در شرایط موجود تحقق پذیر نیست. در شرایط کنونی، اجرای سیاست های فعال بازار کار 
در مقیاس گسترده همراه با رویكردهای نوین در سیاست گذاری بازار کار بیش از پیش ضرورت دارد تا 
بتوان از افزایش نرخ بیكاری در کشور پرهیز کرد. در این زمینه، اختصاص سهم بیشتری از منابع مالی 
دولت به اجرای سیاست های فعال بازار کار و پشتیبانی های ترجیحی از فعالیت های اقتصادی اشتغال زا و 
نیز فعالیت هایی ضروری است که با نرخ بیشتری دانش آموختگان دانشگاهی و زنان را به کار می گیرند. 

بر پایه یافته های پژوهش، مهم ترین توصیه های سیاستی برای گسترش اشتغال عبارت اند از:
بازار کار )مانند  1- اختصاص سهم بیشتری از منابع مالی دولت برای اجرای سیاست های فعال 
یارانه دستمزد و معافیت حق بیمه سهم کارفرما( و پشتیبانی ترجیحی از فعالیت های اقتصادی پراشتغال 

با ظرفیت افزایش تولید؛
2- دادن یارانه دستمزد یا حق بیمه سهم کارفرما از سوی دولت برای استخدام نیروی کار تازه 
)به ویژه جوانان دانش آموخته دانشگاه و زنان سرپرست خانوار( با اولویت نخست در فعالیت های خدمات 

غیرعمومی و سپس صنعت؛
3- اولویت به اجرای سیاست های افزایش تولید )مانند پرداخت تسهیالت بانكی برای تأمین سرمایه 

در گردش( در فعالیت های خدمات غیرعمومی؛
برنامه های  از منابع مالی دولت و صندوق توسعه ملی برای اجرای  4- اختصاص سهم بیشتری 
در  سرمایه گذاری(  خواستاران طرح های  و  بنگاه ها  به  بانكی  تسهیالت  پرداخت  )مانند  تولید  افزایش 
مقایسه با برنامه  های کاهش هزینه واقعی بهره مندی از نیروی کار )طرح هایی مانند یارانه دستمزد و 

پرداخت حق بیمه سهم کارفرما(؛
5- پشتیبانی از گسترش بنگاه های خرد و کوچک در جهت کاهش سرمایه سرانه و اجرای هم زمان 
برنامه های یارانه دستمزد یا حق بیمه سهم کارفرما از سوی دولت برای استخدام جوانان دانش آموخته 

دانشگاه؛
6- منطقی سازی اندازه یارانه سود تسهیالت بانكی، به ویژه در زمان منفی بودن نرخ سود واقعی 

تسهیالت بانكی و بازنگری در نرخ های سود بانكی، متناسب با تورم.
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نام طرح: تخمین تقاضای حامل های انرژی در صنعت
ـ میان رشته ای  ـ علوم اجتماعی  ـ حقوق  ـ مدیریت  حوزه موضوعی )اقتصاد و سیستم ها 

و چندرشته ای(: اقتصاد
نوع طرح )داخلی/ درآمدی(: مطالعاتی کوتاه مدت داخلی

مجری: دکتر کوثر یوسفی
كارفرما: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

ناظر طرح: دکتر مهدی فدایی
تاریخ آغاز: 97/10/26

تاریخ پایان: 98/04/26

پرسشهایپژوهش
1- آیا اصالح قیمت های انرژی در سال 1389 اثری منفی بر تولید و بهره وری صنعت داشته است؟

2- آیا کشش قیمتی حامل های انرژی در صنعت ایران به تفكیک صنعت و نوع حامل، یكسان 
است؟ موارد غیرهمسان کدام اند؟

چکیده طرح: این مطالعه ، تقاضای انرژی صنعت را در دو دوره  پیش و پس از اصالحات قیمت 
حامل های انرژی تخمین می زند. داده های به کاررفته در سطح کارگاه های صنعتی بوده، باالترین دقت 
ممكن را دارد. پرسش اصلی این پژوهش، اثرگذاری سیاست هدفمندسازی یارانه ها )1389( است که 
یافته ها نشان  ببرد.  انرژی کمتر پیش  با شدت  فناوری های  به سوی  را  تولید  انتظار می رفت ساختار 
می دهد در هر دو دوره، سوخت های فسیلی مانند یک »نهاده  تولیدی« به کار رفته و نه نهاده  مكمل، 
بنابراین جانشین نیروی کار و سرمایه فیزیكی است. هر چند که پس از اصالحات قیمتی، از شدت این 
جانشینی کم می شود. همچنین انرژی برق، جانشین نیروی کار، سرمایه فیزیكی و سوخت های فسیلی 
است. چون سری زمانی قیمت واقعی انرژی الكتریكی، روندی کاهشی در همه سال ها دارد )با وجود 
اصالحات قیمت اسمی(، شدت جانشینی برای انرژی الكتریكی در سال های پس از اصالحات افزایش 
می یابد. چنین روندی در سوخت های فسیلی دیده نمی شود. نتایج نسبت به روش معادالت هم زمان 

ترنسلوگ و تخمین پویای GMM استوار است.

توصیه سیاستی: یافته ها نشان می دهند در اثر اصالح قیمتی یارانه ها تغییر فناوری )تغییر از 
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جانشینی به مكمل بودن یا برعكس( در کارگاه های صنعتی رخ نداده است که دلیل آن را می توان در 
موارد زیر خالصه کرد:

سیاست اصالح یارانه به شكل سیاستی گذرا و تنها پرش قیمتی در یک سال انجام شد و پس از 
آن، قیمت اسمی انرژی ثابت مانده  است. همچنین به دلیل تورم، قیمت واقعی آن دوباره کم شد. اگر 
سیاست به شكل پایدار اجرا می شد، انتظار می رفت که کارگاه ها نیز تغییر فناوری دهند. ولی کارگاه ها 

به دلیل عدم انتظار افزایش پیوسته قیمت ها، انگیزه ای برای تغییر فناوری نداشته اند.
قیمت واقعی انرژی برق، همواره روندی کاهشی داشته، با آن که قیمت اسمی آن افزایش داشته 

است.
بازه بررسی، کوتاه بوده و انتظار نمی رود در کوتاه مدت )دو تا سه سال( کارگاه های صنعتی بتوانند 
باشد،  در دست  انرژی  قیمت  اصالح  از  از سال های پس  بیشتری  داده های  اگر  دهند.  فناوری  تغییر 

می توان استواری این نتایج را دوباره آزمود.
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نام طرح: سیاست گذاری و مطالعات حمل و نقل و ترافیک تهران
ـ میان رشته ای  ـ علوم اجتماعی  ـ حقوق  ـ مدیریت  حوزه موضوعی )اقتصاد و سیستم ها 

و چندرشته ای(: سیستم ها
نوع طرح )داخلی/ درآمدی(: درآمدی

مجری: دکتر بابک فرهنگ مقدم
كارفرما: سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران

ناظر طرح: معاونت مطالعات و برنامه ریزی سازمان حمل و نقل و ترافیک
تاریخ آغاز: 97/07/16

تاریخ پایان: 99/01/31

تصمیم گیری  به  که  است  فرآیندی  شهری،  حمل ونقل  برنامه ریزی  پژوهش:  پرسش های 
نیاز برای  درباره سیاست ها و برنامه ریزی حمل ونقل منجر می شود و هدف آن، تهیه اطالعات مورد 
تا سفر و  آید  پدید  باید در سامانه حمل ونقل  تصمیم گیری درباره زمان و مكان اصالحاتی است که 
به  سفر  تقاضای  پیش بینی  یابد.  بهبود  جامعه،  مقاصد  و  اهداف  با  هماهنگ  معابر،  توسعه  الگوهای 
پیش بینی  برای  چهارمرحله ای  سنتی  فرآیند  می پردازد.  حمل ونقل  سامانه  در  سفر  میزان  کمی سازی 
سفرهای شهری، سال های درازی است که به کار می رود و دربرگیرنده گام های تولید، جذب و توزیع 

سفر؛ تفكیک وسیله و تخصیص سفر است.
چکیده طرح: در این پروژه، مطالعات مرحله یكم طرح جامع حمل ونقل تهران بر پایه پیوست 2 
ـ بازبینی  قرارداد در قالب گزارش هایی جداگانه با عنوان های: ارتقای مدل حمل ونقل کالن شهر تهران 
ـ برآورد متغیرهای اقتصادی  ـ بازنگری ناحیه بندی ترافیكی شهر تهران  و به روزرسانی برنامه ها و ماکروها 
ـ بهنگام سازی حمل ونقل عمومی ـ ساخت مدل های تولید و جذب  و اجتماعی شهر تهران تا سال 1420 

ـ ... ارائه شد. ـ کاربرد فناوری تلفن همراه در برنامه ریزی حمل ونقل  سفر، توزیع سفر و تفكیک وسیله 
توصیه سیاستی: چنان که در چكیده باال آمده، این فاز یک طرح جامع بوده و برون داد آن، 
گزارش های نام برده است که درون داد فاز 2 به شمار می روند که در پایان آن، پیشنهادهای سیاستی و 

راهبردها و راهكارها ارائه می شوند.
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نام گزارش: گزارش بررسی محتوا و آثار موافقت نامه جدید تجاری میان ایاالت متحده، مكزیک 
و کانادا

ـ میان رشته ای  ـ علوم اجتماعی  ـ حقوق  ـ مدیریت  حوزه موضوعی )اقتصاد و سیستم ها 
و چندرشته ای(: حقوق

ـ پژوهشگر: دکتر موسی موسوی زنوز كارشناس 
ناظر قرارداد: معاونت پژوهشی

تاریخ آغاز: 98/11/01
تاریخ پایان: 98/11/30

شرحخدماتپژوهش
1- بررسی عملكرد نفتا و انتقادها از آن، به ویژه از منظر ایاالت متحده؛

2- بررسی تأثیر انتقادها از نفتا در تحوالت سیاسی ایاالت متحده؛
3- بررسی محتوای مقررات جدید VSMCA؛

4- نتیجه گیری.
چکیده گزارش: حجم تجارت و جریان های سرمایه گذاری مستقیم خارجی در نتیجه کارکرد نفتا 
افزایش یافت و مصرف کنندگان با برخورداری از کاالهای ارزان تر و متنوع تر، از آن بهره مند شدند؛ اما 
در کل، منافع و زیان های نفتا در صنایع گوناگون به طور متوازن میان کشورهای عضو توزیع نشده بود. 
در حالی که عملكرد صنایع سرمایه بر نسبتًا خوب بود، کارگران در صنایع نیروی کاربر، به ویژه در آمریكا 
بیشترین هزینه این موافقت نامه را می پرداختند. در این حال بود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریكا 
با وجود جا افتاده بودن نفتا در منطقه، به منظور کسب منافع بیشتر برای کشورش، فرآیند مذاکره برای 
اصالح آن را آغاز کرد. این اقدام ترامپ در صحنه سیاست خارجی آمریكا با استقبال اقشار گوناگون 
جامعه کارگری و صنعتی این کشور روبه رو شد. از این نظر، امتیازاتی که ترامپ در مذاکرات مربوط به 
موافقت نامه USMCA از کانادا و مكزیک گرفت، پیروزی سیاسی مهمی را برای او همراه داشته است.

در مطبوعات آمریكا حتی آن هایی که مخالف ترامپ هستند از موافقت نامه USMCA پشتیبانی 
کرده اند. برخی مانند سی ان ان به ویژه از دید تأثیرگذاری بر نیروی کار آمریكا، حتی آن را »دقیقًا آنچه 
نیاز داریم« خوانده اند. در عین حال، برخی منابع مانند فوربس معتقدند که این موافقت نامه آن اندازه 
هم که ترامپ ادعا می کند، معامله خیلی خوبی نیست. به طور کلی، رویكرد مطبوعات آمریكا نسبت 
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به USMCS مثبت است و آن را از دید سیاسی، کامیابی برای ترامپ می دانند؛ اما فكر نمی کنند که با 
تصویب USMCA تحول چندان بزرگی رخ داده است. با این حال، هرچند موافقت نامه تازه، پایه های 
اصلی نفتا را حفظ و حتی برخی جنبه های آن را نوین سازی کرده است، تغییرات اعمال شده در نفتا 
می تواند به علت افزایش هزینه ها، آثار ناخواسته ای در زمینه کاهش رقابت پذیری کل منطقه آمریكای 
شمالی داشته باشد. این امر نیز خود می تواند سبب به خطرافتادن تعداد بیشتری از مشاغل صنعتی و 

وخامت وضعیت اشتغال، نه تنها در ایاالت  متحده بلكه، در هر سه کشور شود.
به طور کلی، کلید تحلیل آثار این تحول در نفتا، احتمااًل نه در مقررات اقتصادی خاص یا حتی 
تغییرات پایه ای در مفاد مقررات آن، بلكه در تضعیف پیوندهای سیاسی و از بین رفتن اعتماد در میان سه 
هم پیمان کهن منطقه آمریكای شمالی نهفته است. حتی برخی نویسندگان، تغییر نام ظاهراً بی اهمیت 
نفتا به USMCA را نشانی از وجود مشكلی جدی، یعنی نهادزدایی در این منطقه می دانند. همان گونه 
که اتفاق نظر پساجنگ سردی درباره جهانی شدن لیبرالیستی بیش از پیش تضعیف می شود، همكاری 
هم دیگر ویژگی دائمی را از دست داده است و بیشتر بر حسب اقتضا شكل می گیرد و نظام بین المللی 

نیز بیش از پیش پیش بینی ناپذیر می شود.
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حمایت از پایان نامه های دکترای دانشجویان برتر

گزارش آماری حمایت از پایان نامه های دکترای دانشجویان برتر موسسه در سال 1398

گروههایآموزشی
تعداددانشجویاندکترای

حمایتشده
مبلغکلحمایتها)ریال(

تعدادمقاالتبرگرفتهازرسالهدکترا
)داخلیوخارجی(

دردستتهیه2287.590.000حقوق

000اقتصادوسیستمها

000مدیریت

-2287.590.000جمع

نام و نام خانوادگی دانشجوی دكترا: علی حیاتی
ماه و سال پذیرش و ورود به موسسه: نیم سال یكم سال تحصیلی 1395-1396

عنوان رساله: تحلیل حقوقی قواعد حاکم بر مدیریت شرکت ها بر اساس مقررات حاکمیت شرکتی 
در حقوق ایران با بررسی تطبیقی

حوزه موضوعی )اقتصاد/ مدیریت/ حقوق(: حقوق خصوصی
تاریخ تصویب در شورای تحصیالت تکمیلی: 1397/12/20 )جلسه 259(

استادان راهنما و مشاور: دکتر احمد شهنیایی )راهنما( و دکتر مرتضی نصیری و دکتر فرزین 
دهدار )مشاوران(

چکیده پیشنهادی: این اثر یكی از منابع مطالعات امكان سنجی را برای بررسی ضروری بودن وضع 
قوانین جدید یا تغییر قوانین موجود در زمینه وضعیت حقوقی حاکمیت شرکتی فراهم خواهد کرد. 
برای سیستم کنونی وضع قانون کشور، بهره مندی از تجربه های نظام های حقوقی دیگر کشورها از 
دیدگاه صاحب نظران حقوقی اهمیت دارد. قواعد حقوق تجارت و شیوه نامه های تازه ابالغ شده نیاز 

به اصالح مداوم دارند.
مبلغ حمایت مالی )ریال(: 137/590/000 ریال

عنوان مقاالت برگرفته از پایان نامه دكترا )داخلی و خارجی( + نام مجله ها+ تاریخ 
پذیرش: در دست تهیه
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نام و نام خانوادگی دانشجوی دكترا: میترا محتشمی
ماه و سال پذیرش و ورود به موسسه: نیم سال یكم سال تحصیلی 1395-1396

عنوان رساله: مدیریت حقوقی ریسک در قراردادهای بین المللی انتقال فناوری
حوزه موضوعی )اقتصاد/ مدیریت/ حقوق(: حقوق خصوصی

تاریخ تصویب در شورای تحصیالت تکمیلی: 1398/10/9 )جلسه 276(
احمد  دکتر  و  قاسمی  یوسف  دکتر  و  )راهنما(  دکتر محسن صادقی  راهنما و مشاور:  استادان 

شهنیایی )مشاوران(
چکیده پیشنهادی: نظر به این که قراردادهای انتقال فناوری زیادی تاکنون در عرصه داخلی و 
بین المللی در کشور ما بسته شده و در آینده نیز منعقد خواهد شد، این مطالعه عالوه بر تبیین و شناسایی 
مفهوم ریسک به شكلی کارآمد، نقش اثرگذاری در پیش بینی انواع ریسک و تخصیص آن در قراردادهای 
انتقال فناوری خواهد داشت. هدف این است که یافته های مطالعه به شكل بسته پیشنهادی در اختیار 
سیاست گذاران کالن کشور به منظور تدوین راهبردهای ارتقای حقوق مالكیت فكری، برای ارتقای 
اموال فكری اموال فكری، سرمایه گذاران خارجی صاحب  بازار  این گونه معامالت و گسترش   ثبات 

)TRIPS Agreement و UNCTAD 12(، تنظیم کنندگان قراردادها و بنگاه های کوچک و متوسط 
به منظور مدیریت و نظارت بر اموال فكری قرار گیرد.
مبلغ حمایت مالی )ریال(: 150/000/000 ریال

عنوان مقاالت برگرفته از پایان نامه دكترا )داخلی و خارجی( + نام مجله ها+ تاریخ 
پذیرش: در دست تهیه
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حمایت از انتشار مقاالت خارجی اعضای هیات علمی در ژورنال های معتبر

گزارش آماری مقاالت خارجی معتبر حمایت شده در سال 1398

حوزه موضوعیردیف
تعداد اعضای هیات علمی 

حمایت شده
تعداد مقاله 
حمایت شده

مبلغ کل پاداش )ریال(

33152.642.880اقتصادوسیستمها1

1114،133،600مدیریت2

000حقوق3

000علوماجتماعی4

44166،776،480جمع
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نام هیات علمی موسسه: دکتر کوثر یوسفی
عنوان مقاله:

Import Tax Evasion and Avoidance: Evidence from Iran

تاریخ پذیرش یا چاپ: فوریه 2020
حوزه موضوعی )اقتصادی/ مدیریتی/ حقوقی/ اجتماعی/ ...(: اقتصاد

نویسندگان )به ترتیب(:
Kowsar Yousefi, Mohammad Vesal, Hanifa Pilvar

نام ژورنال خارجی:
Quarterly Review of Economics and Finance

اعتبار ژورنال در نمایه ABS: 2 ستاره

چکیدهمقاله
Abstract: While import taxes are easier to levy, there is increasingly more  
evidence that importers engage in trade tax evasion. The literature uses, trade 
gap, the difference between reports from the two ends of a trade link, as a proxy 
for illegal imports. Many papers have found a robust positive correlation between  
import tax rates and the trade gap. However, like any other tax, importers could 
avoid paying import duties through legal provisions. Such opportunities are  
abundant in Iran and could impose a downward bias on the evasion  
elasticity estimates. Using disaggregated trade reports from 21 partners and Iran  
Customs Administration from 2004 to 2013, we show three results. First, a one- 
percentage-point increase in the tax rate is significantly associated with a 1.8% 
increase in the trade gap. But once we control for avoidance, this effect increases 
to 2.5%. Second, there is a significant negative correlation between our avoidance 
proxy and the trade gap. Third, we document that a one-percentage-point increase 
in tariff rates is associated with a 0.6 percentage-point increase in tariff revenue. 
Assuming an inelastic import demand, the results suggest avoidance plays a greater 
role than evasion in tariff revenue reduction in response to an increase in tax rates. 
This finding indicates that the government could increase tariff revenue by cutting 
legal loopholes. Results are robust to many specification tests.

کلیدواژگان:
Illegal imports, Tax evasion, Avoidance, Trade gap, Exemption

پیوند)link(دسترسیبهمقاله:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1062976918302217?via%3Dihub
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نام هیات علمی موسسه: دکتر محمد حسینی
عنوان مقاله:

Finance, Law and Poverty: Evidence from India

تاریخ پذیرش یا چاپ: سپتامبر 2019
حوزه موضوعی )اقتصادی/ مدیریتی/ حقوقی/ اجتماعی/ ...(: اقتصاد

نویسندگان )به ترتیب(:
Meghana Ayyagari, Thorsten Beck, Mohammad Hoseini

نام ژورنال خارجی:
Journal of Corporate Finance

اعتبار ژورنال در نمایه ABS: 4 ستاره

چکیدهمقاله
Abstract: Using state-level data from India over the period 1983–2005, this  
paper shows a strong negative relationship between financial depth (as measured 
by credit volume) and rural poverty. Instrumental variable regressions suggest that 
this relationship is robust to endogeneity biases. Furthermore, financial deepening 
has a bigger impact on rural poverty alleviation than outreach (as measured by 
branch penetration). We find suggestive evidence that financial deepening reduced  
poverty rates especially among self-employed in the rural areas and also supported 
an inter-state migration trend from rural areas into the tertiary sector in urban areas, 
consistent with financial deepening being driven by credit to the tertiary sector. Our 
findings suggest that financial deepening contributed to poverty alleviation in rural 
areas by fostering entrepreneurship and inducing geographic-sectoral migration.

کلیدواژگان:
Financial Liberalization, Economic Development, Poverty Alleviation,  
Entrepreneurship, Migration, India

پیوند)link(دسترسیبهمقاله:
https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2019.101515
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نام هیات علمی موسسه: دکتر فرج اهلل رهنورد
عنوان مقاله:

The effect of political and business ties on firm performance: The mediating role 
of product innovation

تاریخ پذیرش یا چاپ: 15 جوالی 2019
حوزه موضوعی )اقتصادی/ مدیریتی/ حقوقی/ اجتماعی/ ...(: مدیریت

نویسندگان )به ترتیب(:
Parinaz Sami, Farajollah Rahnavard, Alireza Alavi Tabar

نام ژورنال خارجی:
Management Research Review

اعتبار ژورنال در نمایه ABS: یک ستاره

چکیدهمقاله
Abstract: Purpose- The purpose of this study is to investigate the mediator 
role of product innovation in the relationship between political and business ties  
(independent variables) and firm performance (dependent variable).
Design/methodology/approach-In this study, research hypotheses were tested  
using the structural equation modeling method.
Findings- The findings from 267 manufacturing companies in Iran show that  
business ties have an effect on firm performance through product innovation, while 
the role of innovation is not proved as a mediating variable in the relationships  
between political ties and firm performance. In addition, business ties have an effect on 
product innovation and firm performance, whereas political ties have no such effect.
Practical implications- These results provide useful points for developing  
economies, theoretically and practically.
Originality/ value- Despite the increasing attention to the role of managerial ties  
(political and business ties) in improving product innovation and firm performance, 
there is no study conducted on the mediating role of product innovation in the  
relationship between managerial ties and firm performance.
Paper type- Research paper.

کلیدواژگان:
Firm performance, Product innovation, Other management-related topics,  
Business ties, Managerial ties, Organizational competence, Political ties

پیوند)link(دسترسیبهمقاله:
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/MRR-12-2017-0439/full/html
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نام هیات علمی موسسه: دکتر احمدرضا جاللی نائینی
عنوان مقاله:

Financial vulnerability, fiscal procyclicality and inflation targeting in developing 
commodity exporting economies

تاریخ پذیرش یا چاپ: 3 ژانویه 2020
حوزه موضوعی )اقتصادی/ مدیریتی/ حقوقی/ اجتماعی/ ...(: اقتصاد

نویسندگان )به ترتیب(:
Ahmad Reza Jalali-Naini, Mohammad Amin Naderian

نام ژورنال خارجی:
Quarterly Review of Economics and Finance

اعتبار ژورنال در نمایه ABS: 2 ستاره

چکیدهمقاله
Abstract: This paper aims to identify a monetary policy framework suitable for a 
small open economy characterized by financial vulnerability, a high exchange rate 
pass-through, a procyclical fiscal policy, and terms of trade volatility. Based on a New 
Keynesian DSGE model adapted to include these characteristics, we compare policy 
evaluations of two different monetary policy regimes (standard inflation targeting and 
real exchange rage targeting) to find out which policy regime is superior in terms of 
welfare loss and macroeconomic stability. Model parameters are estimated through 
Bayesian methods using quarterly data for the Iranian economy during 1990–2017 
period. It is found that under the above setting, inclusion of real exchange rate in a 
broader inflation-targeting framework is the superior policy arrangement, particularly  
when fiscal policy is procyclical. We explain why under the presence of financial  
vulnerability departure from free floating is the appropriate policy and reaction to 
real exchange rate movements is warranted based on welfare and stability criteria, 
hence the “fear of floating” is rationalized. It is also shown that implementation of a 
fiscal rule to control procyclicality presents the monetary authority a less-costly policy 
trade-off.

کلیدواژگان:
Financial vulnerability, Inflation targeting, Fear of floating, Ramsey method

پیوند)link(دسترسیبهمقاله:
https://doi.org/10.1016/j.qref.2020.01.001Get rights and content
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حمایت از ارائه مقاالت اعضای هیأت علمی در همایش های علمی معتبر 
خارج از کشور

گزارش آماری حمایت از ارائه مقاالت اعضای هیات علمی در کنفرانس های خارجی معتبر در سال 1398

حوزه موضوعیردیف
تعداد اعضای هیات علمی ارائه دهنده 

مقاله در کنفرانس خارجی
مبلغ کل جبران هزینه ها )ریال(

3557,085,441اقتصادوسیستمها1

00مدیریت2

00حقوق3

00علوماجتماعی4

3557,085,441جمع
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نام و نام خانوادگی عضو هیأت علمی: دکتر بابک فرهنگ مقدم
عنوان كنفرانس:

ORAHS 2019- Karlsruhe Institute of Technology

ـ آلمان نام كشور و شهر برگزاری: کالز روهه 
تاریخ برگزاری: 28 جوالی تا 2 آگوست 2019 )6 تا 11 مرداد 1398(

نهاد برگزاركننده:
Karlsruhe Service research Institute 

حوزه موضوعی )اقتصادی/ مدیریتی/ حقوقی/ اجتماعی/...(: سیستم ها
عنوان مقاله:

Solving Periodic Vehicle Routing Problem (PVRP) for the Specific Case of the 
"Capacity Determination" Using The Honey Bee Algorithm (HBA)

نویسندگان )به ترتیب(:
Babak Farhang Moghaddam

چکیدهمقاله
Abstract: The “waste collection” in any country is a very serious logistic  
problem for which the vehicle routing is among the accepted methods for its  
solution. In most real cases, customer service is periodic; so, the solution of the periodic  
vehicle routing problem (PVRP) can be of great help. In this paper, effort has 
been made to propose a method to collect waste from a slaughterhouse through 
the above solution to determine the optimum route (one that takes the least  
possible time) and optimum capacity using the honey bee algorithm.

کلیدواژگان:
Periodic Vehicle Routing Problem (PVRP), Waste Collection, Honey bee algorithm

پیوند)link(دسترسیبهمقاله:-



پژوهش نامه
67 

نام و نام خانوادگی عضو هیأت علمی: دکتر محمد حسینی
عنوان كنفرانس:

Winter School of Delhi School of Economics, 2019

نام كشور و شهر برگزاری: دهلی ـ هند
تاریخ برگزاری: 10 تا 13 دسامبر 2019 ـ 19 تا 22 آذر 1398

نهاد برگزاركننده:
Delhi Winter School

حوزه موضوعی )اقتصادی/ مدیریتی/ حقوقی/ اجتماعی/...(: اقتصاد
عنوان مقاله:

Informality and Access to Finance: Evidence from India

نویسندگان )به ترتیب(:
Thorsten Beck, Mohammad Hosseini

چکیدهمقاله
Abstract: This paper gauges the effect of financial deepening and bank outreach on 
informality using micro data from the Indian manufacturing sector and exploiting 
cross-industry variation in the need for external finance. We distinguish between 
two channels through which access to finance can reduce informality: reducing the 
entry barrier to the formal sector and increasing productivity of formal firms. We  
find that bank outreach has a stronger effect on reducing the incidence of informality 
by cutting barriers to entering the formal economy, especially for smaller firms, 
and thus diminishing opportunistic informality. In comparison, financial deepening 
increases the productivity of formal sector firms while it has no significant impact 
on informal sector firms.

کلیدواژگان:
Informality, Financial Development, India

پیوند)link(دسترسیبهمقاله:
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2491466
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نام و نام خانوادگی عضو هیأت علمی: دکتر حمیده اصفهانی
ASSET 2019                                                                                   :عنوان كنفرانس

ـ یونان نام كشور و شهر برگزاری: آتن 
تاریخ برگزاری: 25 تا27 اکتبر 2019 )4 تا 6 آبان 1398(

نهاد برگزاركننده:
Association of Southern European Economic Theorists

حوزه موضوعی )اقتصادی/ مدیریتی/ حقوقی/ اجتماعی/...(: اقتصاد
عنوان مقاله:

Do Oligopolistic Firms Benefit from Being Forced to Act Non-Strategically?

نویسندگان )به ترتیب(:
Engelbert J. Dockner, Hamideh Esfahani, Mehdi Fadaee

چکیدهمقاله
Abstract: The present study seeks to answer the question of whether acting 
non-strategically can benefit firms. In a static Cournot framework, if a subset of 
firms are constrained to the equilibrium level of output, being non-strategic will 
have no impact on profits of neither constrained nor strategic firms and provided  
that sufficiently large number of firms are restricted, a marginal quantity contraction 
can be to their benefit. Using a Cournot differential game with sticky price, we 
find, contrary to the static model, that the constraint set at the equilibrium level 
or moderately deviated from it, leads to increased profits for all firms irrespective 
of the number of the constrained ones. This result is not related to the dynamic  
aspects of the model as we consider instantaneous price adjustment which  
transformed the differential game into a repeated Cournot.

کلیدواژگان:
Output constraints; Non-strategic behavior; Repeated Cournot oligopoly; Closed-loop 
equilibrium

پیوند)link(دسترسیبهمقاله:-
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موارد بهره مندی اعضای هیأت علمی از پژوهانه

نوع استفادهردیف
تعداد دفعات 

استفاده
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اخبار مراسم جشن نکوداشت پژوهشگران برتر

مراسم سال 1398 برای بزرگداشت پژوهش، روز دوشنبه 14 بهمن ماه در سالن همایش نوساخته 
و تازه گشایش یافته موسسه برگزار شد. آقای دکتر محمد نهاوندیان )معاون اقتصادی رئیس جمهور و 
رئیس موسسه(، سالن اجتماعات خواجه نصیر طوسی را افتتاح کرد. در این مراسم که با حضور اعضای 
کارنامه  با  استادان  از  شد،  برگزار  موسسه  کارکنان  و  بازنشسته  استادان  علمی،  هیأت  رئیسه،  هیأت 

پژوهشی بهتر و پژوهشگران تهیه کننده گزارش های برتر موسسه، قدردانی شد.
مراسم با تالوت قرآن مجید و پخش سرود جمهوری اسالمی آغاز شد. نخست، مهندس مهرداد 
علیمرادی )مدیرکل دفتر طرح های پژوهشی( ضمن خوشامدگویی به حاضران، برنامه  مراسم را معرفی 
کرد. سپس نوبت سخن به آقای دکتر فیروزفر )معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی( رسید. ایشان 
با سپاس از دست اندرکاران پروژه ساخت سالن اجتماعات موسسه، چكیده ای از فرآیند و چگونگی انجام 
کار را توضیح داد. پس از آن، جناب دکتر نهاوندیان با گفتن این که روزهای دهه فجر در موسسه با 
ارج گذاری پژوهش و گشایش تاالر خواجه  نصیر طوسی همراه شده، ابراز امیدواری کرد که موسسه 
بتواند با ادامه پژوهش های اثرگذار و با امكانات تازه خود بیشتر شاهد برگزاری نشست ها، هم اندیشی ها 

و سخنرانی های تخصصی و ارائه مقاالت علمی باشد.
همچنین  پرداختند.  خود  زیسته  تجربه  بیان  به  پژوهشی،  برتر  علمی  هیات  اعضای  ادامه،  در 
جناب  کردند.  ارائه  را  خود  پژوهشی  گزارش  از  چكیده ای  برتر،  گزارش های  تهیه کننده  پژوهشگران 
دکتر نهاوندیان در پایان مراسم، از استادان برتر پژوهشی، آقایان: دکتر فرج اهلل رهنورد از گروه آموزشی 
مدیریت، دکتر اکبر میرزانژادجویباری از گروه حقوق و دکتر بابک فرهنگ مقدم از گروه آموزشی اقتصاد 
و سیستم ها، با سپاس نامه و هدایایی تجلیل کردند. همچنین به تهیه کنندگان گزارش های پژوهشی برتر 
سال موسسه، خانم ها: فاطمه بلباسی، لیال نصیری و لیال رشنوادی و آقایان: کمیل دهقانی و احمدقلی 
برکیش، لوح تقدیر و هدیه اعطا شد. شایان ذکر است در این مراسم به  پاس نكوداشت پژوهش از 

استادان پیشكسوت و بازنشسته موسسه نیز قدردانی شد.
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اولویت های پژوهشی مصوب موسسه

و  تعیین شده  تخصصی  پژوهشی  اولویت های  از  هیچ یک  برای  موسسه  مهم:  بسیار  توضیح 
امكان  نمی پذیرد.   )proposal( پیشنهادیه  پژوهش،  عالقه مندان  از  یكباره  وبگاه،  در  بارگذاری شده 
دریافت پیشنهادیه در هر عنوان برای بررسی و اصالح، تصویب یا رد آن در مراجع ذی ربط، تنها پس 
از نهایی شدن و تایید RFP مربوطه )درخواست پیشنهادیه= Request For Proposal( در کارگروه 
)به شكل  تارنمای موسسه  در  بارگذاری آن  و  پژوهشی  و  ارزیابی طرح های مطالعاتی  و  برنامه ریزی 

فراخوان و همراه فایل چارچوب تدوین پیشنهادیه( اعالم عمومی و اطالع رسانی می شود.



پژوهش نامه
ف 72

ردی
صی

ص
خ

حوزه ت
شی

ت پژوه
عنوان اولوی

1

یو
چندرشتها

ی
میانرشتها

صادایران
تبحراناقت

یمدیری
یعمومیغیردولتیبرا

تنهادها
یظرفی

یـــحقوقیبهکارگیر
صاد

یاقت
راهکارها

2
یاجتماعی

بها
یباآسی

یخیریهدررویاروی
یموسسهها

بررسیابعادمدیریتیوحقوقیوتوانمندساز

3
یآن

یبهینهساز
ضییعمنابعدرایرانوراهکارها

یوحقوقیت
صاد

برآوردونقدوتحلیلابعادمدیریتی،اقت
4

توسازمانوپیشنهاداصالحآنها(
بشناسیساختار،سیاس

یوپیشنهاداصالحآن)آسی
صمیمگیر

یوت
صمیمساز

یوحقوقیفرآیندت
صاد

یابعاداقت
نقدوارزیاب

5
صادایران

شعمومیغیردولتیدراقت
شورشدبخ

ی،مدیریتیوحقوقیپیدای
صاد

بررسیابعاداقت
6

ی(
صاد

یاقت
تها

بوکار،سیاس
یحقوقیکس

ضا
ت،ف

ی)امنی
ی،حقوقیومدیریتیلوازمرشدسرمایهگذار

صاد
ابعاداقت

7
یدرکشور

یاعتبار
تموسسههاوتعاونیها

شوشکس
ش،گستر

ی،مدیریتیوحقوقی(پیدای
صاد

بررسیعللودالیل)اقت

8
تدرنظامحکمرانی

یمدیریتیوحقوقی،بازاندیشیوبازنویسیسیستمیاختیارومسوولی
بها

نقدوتحلیلچارچو
9

یوحقوقی
صاد

یاثربخشیبیشترـــبینبخشیاقت
ببرا

یوارائهراهکارمناس
قآزادازناکارآمد

تمناط
یبرونرف

ارائهراهکارها

10
ی

یاثربخشیبیشترـــمیانرشتها
ببرا

توارائهراهکارمناس
یوحقوقیطرحتحولسالم

صاد
بررسیابعادمدیریتی،اقت

11
ی

یواثربخشیـــمیانرشتها
فکارآی

یدولتیباهد
تها

تشرکتیدرشرک
یـــمدیریتیحاکمی

صاد
بررسیابعادحقوقیـــاقت

12
تبحراندرکشور

یتحولدرنظاممدیری
شها،راهکارهاوچشماندازها

بررسیچال
13

ت
یحقوقومدیری

یـــبینرشتها
سحقوقشهروند

تقانونبراسا
یاستقرارحاکمی

بررسیراهکارها
14

صاد
اقت

یبودجه(
ف)تحریموناتراز

طنامتعار
یکنترلتورمدرشرای

یپولیبرا
تگذار

بسیاس
بمناس

چارچو
15

شآنها
بدرکاه

یمناس
صادایرانوارائهراهکارها

بررسیعواملنوسانسازبازارارزدراقت
16

یخانوار
یوشغلیوویژگیها

یدرآمد
کمنطقهوگروهها

یایرانیبهتفکی
صادکالنبرخانوارها

یاقت
کها

بررسیآثارشو
17

یبازنشستگی
شبازدهی(واصالحساختارصندوقها

کوافزای
شریس

ی)کاه
یمالی،راهبردبهینهسرمایهگذار

یرفعمشکلناپایدار
ارائهمدلها

18
طموجود

تمسکندرشرای
یتامینمالیساخ

شها
رو

19
طتحریم(

یهمسایه)باتمرکزبرشرای
تباکشورها

شتجار
تگستر

راهکارهاوالزاما
20

صادکالنرشدبازاراوراقدولتی
آثاراقت

21
ی(

تگذار
توقیم

یبهعنوانمنشأوپیامدفساد)ارز،سوخ
صاد

تاقت
فران

یحذ
راهکارها

22
ی

یاجرای
یمازاددردستگاهها

تهزینهها
یومدیری

شیوهشناسای



پژوهش نامه
ف 73

ردی
صی

ص
خ

حوزه ت
شی

ت پژوه
عنوان اولوی

23

صاد
اقت

ت(
توالزاما

ت)راهکارها،مالحظا
یدول

یها
یدارای

مولدساز
24

ی
فاثرگذار

صباهد
یمشخ

صادایرانوارائهپیشنهادها
یدولتیوعمومیدراقت

یبنگاهها
یعمدهفعلیواگذار

شها
بررسیچال

25
صادایران

طدراقت
کومتوس

یکوچ
شبنگاهها

بتامینمالیسرمایهدرگرد
راهکارمناس

26
طتحریم

یکنترلخروجسرمایهازایراندرشرای
شها

رو
27

یخارجیدرایران
قویژهگردشگر

یوتوسعهمناط
یراهانداز

راهکارها
28

ی
ببیانیهگامدومرهبر

بکلیتدوینبرنامههفتمدرقال
پیشنهادچارچو

29
یمنابعبودجهعمومی

تاهرمیساز
راهکارهاوالزاما

30
ی

ق1410باتاکیدبربیانیهگامدومرهبر
صادایراندراف

یاقت
آیندهنگر

31
ت

مدیری
ب

یازفساددرایرانوپیشنهادساختارمناس
بررسیساختارسازمانیموجودمبارزهباوپیشگیر

32
شسطحتولیدداخلی

یافزای
یکاربرا

یپشتیبانینیرو
تضرور

تهاواقداما
بررسیسیاس

33
ش

شوپرور
تآموز

یآموزشیودرسیوزار
مطالعهوبررسیدالیلناکامیبرنامهریز

34

حقوق

فکنندهدرایرانباتاکیدبرحوزهبانکی
صر

طبهحقوقم
یحقوقیوقانونیمربو

خألها
35

ب
تگیرندگانوارائهپیشنهادقانونیمناس

کوتسهیال
یدادگاههادررابطهحقوقیبان

ضای
رویهق

36
ی

تصور
یدرتفسیرعقودبانکیباتاکیدبرمعامال

ضای
تحلیلرویکردرویهق

37
یایرانبامطالعهتطبیقی

صی«مدیراندرحقوقادار
تحلیلمفهوموآثار»اختیارتشخی

38
تبازارسرمایه

تحقوقیـــقانونیشفافی
مطالعهالزاما

39
کپذیر

یریس
تحقوقیـــقانونیپشتیبانیازسرمایهگذار

مطالعهالزاما
40

یتجدیدپذیر
یها

تحقوقیـــقانونیپشتیبانیازانرژ
مطالعهالزاما

41
شها

توچال
تازمشکال

ی،صندوقذخیرهو...(وارائهراهکاربرونرف
قسرمایهگذار

ت،صندوقتشوی
یمالیدرکشور)صندوقضمان

مطالعهرژیمحقوقیصندوقها
42

یدرایران
یخاکستر

یحقوقیـــقانونیبازارها
خالهاوایرادها

43
یعمرانی

یطرحها
کاراضیبرا

یحقوقیـــقانونیتمل
خألهاوایرادها

44
یتدوینقوانینجامع

یوفرآیند
یوقواعدشکلیـــماهو

یکلیقانونگذار
تها

سیاس



پژوهش نامه
74 

آیین نامه ها و شیوه نامه های جاری در دفتر طرح های پژوهشی

توضیح بسیار مهم: آیین نامه های معرفی شده در ادامه، به اعضای هیات علمی، پژوهشگران 
و دانشجویان موسسه اختصاص دارد و به سبب تنگناهای بودجه ای، موسسه از ارائه این مشوق ها به 

شایستگان بیرون از موسسه معذور است.

آیین نامه های دفتر طرح های پژوهشی )مصوب هیات رئیسه موسسه( ـــ فعال در سال 1398
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1395/10/4 331 آییننامهحمایتازمقاالتاعضایهیاتعلمی 7

1397/2/1 367 آییننامهطرحهایمطالعاتیکوتاهمدت 8



کتابخانه

با  را  اولیه  تولد و رشد  به کار کرد. دوره  آغاز  با تاسیس موسسه در سال 1368  کتابخانه همراه 
رویكرد توسعه مجموعه منابع چاپی و تامین نیروی انسانی متخصص به منظور ارائه خدمات در سطح 

یک کتابخانه تخصصی از سال 1368 تا 1380 طی کرد.
با بروز تحوالت عمیق ساختاری-سازمانی  در دوره میانی، طی سال های 1381 تا 1391 همراه 
تلفیق و  با مساله  از آن، کتابخانه  انفكاک  با مرکز آموزش مدیریت دولتی و سپس  ادغام موسسه  و 
فرآیندهای  بازتعریف  مهندسی مجدد مجموعه،  کتابخانه ای،  منابع  از  بزرگ  دو مجموعه  مجزاسازی 
کاری و چینش نیروی انسانی مواجه شد. با وجود این ارائه خدمات و توسعه مجموعه همچنان در آن 

شرایط به قوت خود باقی بود.
فناوری های ذخیره سازی  نوین در  با تحوالت  تا 1398 همراه  از سال های 1392  در دوره سوم، 
مجموعه  سوی  به  تمام چاپی  مجموعه  فرمت  از  کتابخانه  خدمات،  ارائه  و  تمام متن  منابع  بازیابی  و 
دیجیتال، دسترسی برخط و اشتراک منابع در همكاری های بین کتابخانه ای در یک بستر تحت وب پیش 
رفت. این رویكرد نه تنها در تامین منابع، بلكه به گردآوری منابع تولیدشده در داخل موسسه همچون 
پایان نامه ها، طرح های پژوهشی و گزارش نشست های علمی نیز تسری یافت. همراه با مجموعه سازی 
دیجیتال کتابخانه، ارائه خدمات نه فقط در شبكه داخلی موسسه، بلكه در شبكه تحت وب همراه با 
توانمندسازی کارکنان در سطحی تخصصی برای ارائه خدمات پیگیری شد. در حال حاضر کتابخانه 
موسسه با مجموع نزدیک به 90 هزار عنوان منابع چاپی و دیجیتال که آمار تفكیكی آن در جدول 
زیر آمده است عالوه بر تامین منابع علمی چاپی و دیجیتال برای خدمات دهی به جامعه مخاطب، از 
تولیدکنندگان پایگاه کتابشناسی و تمام متن منابع علمی است که در این زمینه تولید پایگاه اطالعاتی 
پایگاه فهرست دسترس پذیر تحت  این  قابل ذکر است.  ایران  اقتصاد  فهرستگان طرح های پژوهشی 
وب از مجموعه طرح های پژوهشی انجام شده در بیش از 32 موسسه پژوهشی و پژوهشگاه در زمینه 

موضوعی اقتصاد را ارائه می کند.
ماموریت کنونی کتابخانه بر اساس اساسنامه موسسه، از طریق فراهم آوری منابع اطالعات علمی 
در حوزه موضوعی مورد هدف موسسه به منظور ارتقای  دانش تخصصی و آگاهی جامعه مخاطب در دو 
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زمینه آموزش و پژوهش، از طریق گردآوری، سازماندهی، ذخیره سازی و ایجاد دسترسی به انواع منابع 
علمی چاپی و دیجیتال همراه با پژوهشیاری دنبال می شود.

منابععلمیکتابخانه

منابعچاپی)عنوان/نسخه(

منابعدیجیتال)عنوان/رکورد(

درمالکیتکتابخانه
دسترسیبرخطبه

پایگاههایاطالعات
علمیداخلیوخارجی

پایگاهفهرستگان
طرحهایپژوهشی

اقتصاد

پایاننامهکتابگزارشپایاننامهکتاب
گزارش

نشستهای
علمی

فارسیالتینفارسی

التینفارسی

164871240219921539587067901266303654

آنچه در ادامه آورده شده، فهرست مجموعه آثار اعضای هیات علمی موسسه در سه بخش پایان نامه، 
مقاله و کتاب است که در سال 1398 منتشر شده است. مدخل ها در هر یک از سه گروه یادشده به 
تفكیک گروه آموزشی آورده شده است و هر مدخل ذیل هر گروه آموزشی شامل عنوان، پدیدآورندگان، 
مرجع انتشار و )در صورت موجودبودن( چكیده است. مقاله های فهرست شده در این بخش آثاری هستند 
که در نشریاتی غیر از نشریات موسسه انتشار یافته اند. فهرست مقاله های منتشرشده در نشریات موسسه 

در بخش دفتر خدمات پژوهشی آورده شده است.
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پایان نامه های دفاع شده در گروه آموزشی اقتصاد و سیستم ها

1. اثرات تغییرات حجم پدیده گردوغبار بر مهاجرت داخلی در ایران )1398(. دانشجو: آناهیتا 
بادکوبه هزاوه؛ استاد راهنما: محمد حسینی؛ استاد مشاور: کوثر یوسفی

چکیده
به عنوان یک  پدیده گردوغبار،  تغییرات حجم  اثر  بررسی  به  از داده ترکیبی  استفاده  با  این پژوهش 
پدیده برون زا، طی سال های  1355  تا  1395  بر مهاجرت بین استانی در ایران پرداخته است. برای یافتن 
این اثر از مدل جاذبه لگاریتم ـ خطی که بردار متغییر پدیده گرد و غبار را به متغیرهای کنترلی صنعتی، 
افزایش  نشان می دهد  پژوهش حاضر  نتایج  است.  استفاده شده  مرتبط می سازد  رفاهی  و  کشاورزی 
حجم پدیده گردوغبار به عنوان عامل تشویق کننده برای مهاجرت داخلی عمل کرده و منجر به افزایش 
مهاجرت بین استانی در ایران شده است. این اثر بدون در نظرگرفتن مؤلفه هایی که می توانند بر نتایج 
این پژوهش اثرگذار باشند همچنان معنادار و مثبت است. این مؤلفه ها شامل موارد زیر است:  1 ( استان 
تهران که به دلیل دارابودن امكانات زیاد شهری می تواند به عنوان استانی جاذب برای مهاجران داخلی 
است. پژوهش  بررسی  مورد  زمانی  بازه  در  که  عراق  و  ایران  اثرات جنگ  قلمداد شود.  2(  ایران   در 

3( یكسان نبودن ضرایب متغییر توضیحی،  4 ( رفتار متفاوت اقشار آسیب پذیری جامعه نسبت به پدیده 
گردوغبار.

2. اثر محدودیت نقدینگی بر مصرف در اقتصاد ایران )1398(. دانشجو: زهرا شهیدی؛ استاد 
راهنما: احمدرضا جاللی نائینی؛ استاد مشاور: مجید عینیان

چکیده
اگر مسئله ی حداکثرسازی مطلوبیت خانوار نمونه را در نظر بگیریم، شرایط ایده آل به شرایطی اطالق 
می شود که مصرف بهینه برابر با کسر ثابتی از درآمد کل دوران زندگی خانوار باشد. برای تحقق این امر 
مصرف کننده باید توانایی انتقال درآمد از یک دوره به دوره ی دیگر را داشته باشد. در غیر این صورت 
اصطالحًا با محدودیت نقدینگی روبه روست. به دلیل اثرگذاری محدودیت نقدینگی بر پروفایل مصرف 
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اشخاص و خانوار یكی از روش های تشخیص وجود محدودیت نقدینگی بررسی چگونگی تخصیص 
درآمد به مصرف کاالی بادوام و بی دوام است. در این پژوهش در نظر داریم محدودیت نقدینگی را از 
طریق تأثیری که بر رابطه ی بلندمدت جریان مصرف کاالی بی دوام و ذخیره ی کاالی بادوام می گذارد 
آزمون کنیم. محدودیت نقدینگی بر ترکیب مصرف کاالی با دوام و بی دوام اثر می گذارد. اگر بازارهای 
مالی کامل باشند، مطلوبیت نهایی مصرف کاالی بی دوام و انباشت مصرف کاالی بادوام همواره در یک 
رابطه ی تعادلی نسبت به یكدیگر خواهند بود. اما در حضور محدودیت نقدینگی تفاوت میان مطلوبیت 
نهایی این دو متغیر قدرت پیش بینی تغییرات مصرف کاالی بی دوام در دوره ی بعد را خواهد داشت. 
از شواهد مربوط به چگونگی  با استفاده  هدف اصلی این پژوهش بررسی وجود محدودیت نقدینگی 
مصرف کاالی بادوام و بی دوام در اقتصاد ایران است. به صورت مشخص در نظر داریم این فرضیه  را 
مورد آزمون قرار دهیم که آیا تفاوت رابطه ی بلندمدت ذخیره ی کاالی بادوام و جریان مصرف بی دوام 
قدرت پیش بینی رشد مصرف در آینده را دارد؟ و در نتیجه آیا وجود محدودیت نقدینگی در ایران تایید 
می شود؟ روش شناسی پژوهش: بررسی رابطه ی بلندمدت و کوتاه مدت دو متغیر در قالب یک الگوی 
تصحیح خطا امكان پذیر است. انحراف دو متغیر مصرف کاالی بی دوام و انباشت کاالی بادوام از حالت 
این  نقدینگی است. در  تعیین کننده ی وجود محدودیت  ایجادشده  تعادلی و چگونگی تصحیح خطای 
پژوهش با استفاده از داده های هزینه و درآمد خانوار )HEIS( و ساخت شبه پنل، رابطه ی بلندمدت میان 
این دو متغیر از طریق روش حداقل مربعات پویا تخمین زده شده و از جزء خطای آن برای تخمین 
انباشت کاالی بادوام استفاده شد. معادله ی کوتاه مدت  معادله ی کوتاه مدت مصرف کاالی بی دوام و 
به دلیل حضور وقفه ی متغیر مصرف کاالی بی دوام به دو روش پنل پویا، یكی  GMM )گشتاورهای 
تعمیم یافته( و دیگری روش متغیر ابزاری  Anderson-Hsiao تخمین زده شد و ضریب جزء خطای 

رابطه ی بلندمدت که مبین حضور محدودیت نقدینگی است برآورد شد.
در  ایجادشده  خطای  اصالح  سرعت  بیانگر  خطا  تصحیح  جزء  ضریب  خطا،  تصحیح  الگوی  در 
رابطه ی بلندمدت بوده و تفسیری از وجود محدودیت نقدینگی ارائه می کند. هر چه انحراف از رابطه ی 
تعادلی میان مصرف کاالی بی دوام و انباشت کاالی بادوام با سرعت بیشتری در دوره ی بعد تصحیح 
شود، محدودیت نقدینگی کمتر خواهد بود. این ضریب در برآوردهای مختلف معنادار گزارش شده و 
مقادیری بین منفی 22 / 0 و منفی 30 / 0 را اختیار کرده است. نتیجه گیری: نظریه ها و نتایج، این توصیف 
را از رفتار مصرف کننده ارائه می دهند که افراد مصرف خود را تا آنجا که بازارهای مالی به آن ها اجازه 
می دهد هموار می سازند. با توجه به وجود رابطه ی هم انباشتگی میان دو متغیر یادشده و معناداربودن 
ضریب جزء خطا در برآورد رابطه ی کوتاه مدت وجود محدودیت نقدینگی در ایران تأیید شد. به عالوه 
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در شرایط وجود محدودیت نقدینگی، منفی و معناداربودن ضریب انباشت مصرف کاالی بادوام به این 
معناست که در حضور محدودیت نقدینگی، افزایش درآمد پیش بینی شده، به دلیل عدم توانایی در تأمین 
افزایش  افزایش مصرف کاالی بی دوام شده و چون این هزینه در جهت  مالی کاالی بادوام، صرف 
انباشت کاالی بادوام به کار گرفته نمی شود، تأثیری منفی برای این متغیر برجا خواهد گذاشت و سبب 
کاهش انباشت کاالی بادوام خواهد شد. به عالوه از برآورد ضرایب سایر متغیرهای الگو این مسئله 
استنباط می شود که حتی با خارج کردن اثر شوک های تابع مطلوبیت، متغیرهای وقفه ای مصرف کاالی 
بی دوام و انباشت کاالی بادوام، قدرت پیش بینی تغییرات مصرف کاالی بی دوام را خواهند داشت و 
بنابراین فرضیه ی درآمد دائمی در مقابل گزینه ی دیگر وجود محدودیت نقدینگی رد می شود. همچنین 
مقادیر ضرایب به دست آمده به طور عمومی با فرضیه ی محدودیت نقدینگی سازگار بوده و به سطح 

باالی وجود محدودیت نقدینگی در ایران اشاره دارد.

3. بررســی اثــر اصالحــات ارضــی و از بین رفتــن بنــه بــر تولیــد کشــاورزی ایران )1398(. دانشــجو: 
رضــا کیــان؛ اســتاد راهنمــا: کوثر یوســفی؛ اســتاد مشــاور: محمد حســینی

چکیده
در این پژوهش اثر از بین رفتن تعاونی های زراعی کهن تولید کشاورزی )بنه( که در مناطق کم آب ایران 
و در سیستم مالكیت بزرگ مالكی و اربابی رواج داشت، در نتیجه انجام انقالب سفید و اصالحات ارضی 
مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از داده های میزان تولید و سطح کشت محصوالت کشاورزی 
سال های 1339  و 1350  تا 1353  به صورت داده ی تابلویی استفاده شده است و با به کارگیری مدل تفاضل 
در تفاضل اثر اجرای این سیاست سنجیده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد در مناطقی که 
دارای بنه بوده اند در اثر اصالحات ارضی از میزان تولید محصوالت کشاورزی کاسته شده است. تفسیر ما از 
این کاهش، ناشی از تخریب روابط ارباب ـ رعیتی است که تحت برنامه ریزی مرکزی ارباب، سرمایه گذاری 
بهینه را در منابع مشترکی مانند قنوات و سیستم آبیاری تضمین می کرد. مطالعات آتی می توانند اثرات 
اصالحات ارضی در آغاز صنعتی شدن کشور و نه صرفاً بخش کشاورزی را مطالعه کنند. افزون بر دستاورد 
آماری مطالعه ی حاضر، از آنجا که قسمت عمده ای از داده های این پژوهش از نسخ تاریخی سالنامه ها و 
یک به یک استخراج شده و شاید برای نخستین بار در مطالعات اقتصادی به کار برده شده، می توان آن را 

آغازگر رشته ای از پژوهش های دقیق علمی در خصوص تاریخ اقتصادی کشور دانست. 
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4. بررسی تأثیر ویژگی های هیأت مدیره بر عملکرد شرکت )1398(. دانشجو: حمید کمانگر؛ 
استاد راهنما: مهدی صادق زاده؛ استاد مشاور: مهدی فدایی

چکیده
هدف از این پژوهش بررسی میزان تأثیرگذاری ویژگی های هیأت مدیره بر عملكرد یک شرکت است. در 
این پژوهش تالش شده با بررسی داده های مالی و فاکتورهای قابل دسترسی هیأت مدیره شرکت ها، و 
همچنین با استفاده از ابزارهای اقتصادسنجی، آزمون های الزم اعمال شده و تحلیل نهایی نتایج حاصل از 
این آزمون ها ارائه شده است. در این راستا مؤلفه های مختلفی از جمله نسبت استقالل اعضای هیأت مدیره، 
نسبت اعضای موظف هیأت مدیره و همچنین میزان تحصیالت هیأت مدیره به عنوان ویژگی های تأثیرگذار 
هیأت مدیره در نظر گرفته شده و همچنین از دو معیار سودآوری شامل بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان 
سهام به عنوان نتیجه عملكرد شرکت استفاده شد. با توجه به پژوهش های پیشین انجام شده و همچنین 
با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون های استفاده شده در این پژوهش روابط مستقیم و معنادار استقالل 
هیأت مدیره با نرخ بازده دارایی و همچنین میزان موظف بودن هیأت مدیره با نرخ حقوق صاحبان سهام به 
دست آمده است. همچنین در خصوص ارتباط استقالل هیأت مدیره با نرخ حقوق صاحبان سهام و همچنین 

موظف بودن هیأت مدیره با نرخ بازده دارایی این ارتباط به شكل معكوس و معنادار به دست آمده است.

نمونه  انتخاب  خطای  نظرگرفتن  در  با  ایران  کار  بازار  در  دستمزد  جنسیتی  شکاف  بررسی   .5
ناشی از مشارکت اقتصادی کم زنان )1398(. دانشجو: مینا جاوید؛ استاد راهنما: علی مزیکی؛ 

استاد مشاور: محمد حسینی

چکیده
در اکثر کشورهای جهان، زنان با توانایی های مشابه مردان، به ازای میزان کاری که انجام می دهند 
با شدت  ـ البته  توسعه یافته  در کشورهای  تبعیض که حتی  نوع  این  دریافت می کنند.  دستمزد کمتری 
کمتری ـ وجود دارد و نشان دهنده وضعیت نابرابر میان زنان و مردان است، در ادبیات بازار کار »شكاف 
جنسیتی دستمزد« نام دارد و در صورتی در بازار کار قابل شناسایی است که نیروی کار زن با وجود 
بررسی  این پژوهش  با مردان، دستمزد متفاوتی دریافت کند. موضوع اصلی  نهایی یكسان  بهره وری 
شكاف جنسیتی دستمزد در بازار کار ایران در دوره 1396-1392 است؛ البته یكی از موانع پژوهش برای 
دستیابی به این مهم به خصوص در ایران وجود مشارکت کم زنان در بازار کار و در نتیجه ثبت نشدن 
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دستمزد برای درصد باالیی از زنان در داده های طرح هزینه و درآمد خانوار است که باعث می شود زیر 
نمونه زنان شاغل خصوصیات کامل آنان در نمونه را منعكس نكند. راه حل این پژوهش برای تصحیح 
اریبی ناشی از انتخاب نمونه و بررسی دقیق تر شكاف جنسیتی دستمزد، استفاده از الگوی هكیت است که 
در هكمن ) 1979 ( ارائه شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد به طور کلی شكاف جنسیتی دستمزد 
در بازار کار ایران به ضرر زنان است، هرچند میزان این شكاف با استفاده از الگوی هكیت کاهش می یابد. 
نتایج این پژوهش نشان می دهد میزان این شكاف در مشاغل آزاد بیشتر از مشاغل مزد و حقوق بگیری 
است و در بخش دولتی وجود ندارد. از سوی دیگر شكاف جنسیتی رابطه مستقیمی با تجربه و رابطه 
معكوسی با تحصیالت دارد. گفتنی است بیشترین شكاف در مشاغل سطح متوسط وجود داشته و از نظر 

بخشی شكاف جنسیتی بخش صنعت بیشتر از کشاورزی بوده و بخش خدمات کمترین شكاف را دارد.

6. برنامه ریزی بهینه انتقال فرآورده های نفتی از طریق خط لوله با پنجره زمانی تقاضا )1398(. 
دانشجو: فرهاد فرجی؛ استاد راهنما: بابک فرهنگ مقدم؛ استاد مشاور: مهدی فدایی

چکیده
استفاده از خطوط لوله، مؤثرترین و ایمن ترین روش انتقال کالن فرآورده های نفتی از پاالیشگاه 
به مراکز ذخیره سازی و پخش است. برنامه ریزی کارا و بهینه در یک خط لوله چندفرآورده ای از ابعاد 
دو  به  لوله  خطوط  در  برنامه ریزی  روش های  دارد.  اهمیت  راهبردی  و  اجتماعی  اقتصادی،  مختلف 
تقسیم می شوند. یک  برنامه ریزی عدد صحیح مختلط  و  پایه  دانش  تكنیک های جست وجوی  دسته 
تا نه تنها تزریق و  ارائه شده  با چارچوب زمان پیوسته  الگوی برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط 
حجم بهینه بچ ها بلكه توالی و زمان بندی آن ها را نیز تعیین کند. هدف کمینه سازی هزینه های پمپاژ، 
است.  مسئله  در  عملیاتی  محدودیت های  تمامی  رعایت  با  عقب افتاده  تقاضاهای  و  اختالط  انبارش، 
پژوهش پیش رو، برنامه ریزی انتقال فرآورده های نفتی از طریق یک خط لوله تک سویه چندفرآورده ای 
با یک منبع تزریق در مبدأ و چندین مرکز پخش در طول مسیر را مورد مطالعه قرار می دهد. فرض 
این مسئله افق برنامه ریزی چنددوره ای با پنجره زمانی برای تمامی تقاضاهای مراکز پخش است که 
باید تا پایان افق برنامه تأمین شوند. به منظور آشكارساختن مزیت های الگوی برنامه ریزی خطی عدد 
صحیح مختلط مذکور، با استفاده از آن سه نمونه مسئله از یک مورد مطالعاتی دنیای واقعی در افق 
برنامه ریزی چنددوره ای با لحاظ پنجره زمانی تقاضا برنامه ریزی شدند. مورد مطالعاتی خط لوله ای است 
با طول  457  کیلومتر که شش فرآورده نفتی را به چهار مرکز پخش می رساند. ارزیابی و اعتبارسنجی 
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برنامه به دست آمده از مدل MILP، از طریق مقایسه آن با برنامه عملیاتی تحقق یافته در شرکت خطوط 
لوله و مخابرات نفت ایران صورت گرفته و نتایج نشان دهنده بهبود قابل توجه در زمان بندی خط لوله 
و هزینه های آن با استفاده از مدل ریاضی دارد و با به کارگیری مدل مزبور از ظرفیت های عملیاتی خط 

لوله بهتر می توان بهره برداری کرد.

کار  بازار  در  بومی  افراد  مشارکت  نرخ  و  بیکاری  نرخ  بر  افغانستانی  مهاجر  کار  نیروی  تأثیر   .7
ایران )1398(. دانشجو: بهزاد حسن نژادانارکی؛ استاد راهنما: محمد حسینی؛ استاد مشاور: 

غالمعلی فرجادی

چکیده
در این پژوهش اثر نیروی کار مهاجر افغانستانی بر بازار کار ایران مورد بررسی قرار گرفته است. حضور 
مهاجران افغانستانی در طی چهار دهه اخیر به عنوان یكی از مسائل بازار کار کشور مورد طرح بوده و 
هست. بدین منظور از داده های سرشماری نفوس و مسكن سال های 1365، 1375، 1385 و 1395 در 
سطح شهرستان استفاده شده است و با به کارگیری روش رگرسیون حداقل مربعات دومرحله ای و استفاده 
از قانون ممنوعیت تردد، اسكان و اشتغال اتباع خارجی که در سال  1383  وضع شد به عنوان متغیر ابزاری 
اثر حضور نیروی کار مهاجر افغانستانی بر بازار کار و به طور خاص بر نرخ بیكاری و نرخ مشارکت اقتصادی 
سنجیده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد نیروی کار مهاجر افغانستانی اثر معناداری بر 
نرخ بیكاری منطقه ای نداشته است و قانون ممنوعیت تردد، اسكان و اشتغال مهاجران افغانستانی بیش از 

مسائل اقتصادی متأثر از موارد امنیتی، فرهنگی، مذهبی، قومیتی و زبانی بوده است.

8. روند تغییرات اشتغال غیررسمی در ایران و عوامل تعیین کننده آن در بازه زمانی 1385-1395  
)1398(. دانشجو: نیلوفر عرفانی بهروز؛ استاد راهنما: محمد حسینی؛ استاد مشاور: علی متوسلی

چکیده
از سال  ایران را در یک دوره ده ساله  تغییرات میزان اشتغال غیررسمی در  این مطالعه روند  در 
 1385  تا  1395  بررسی کردیم و اثر مهاجرت، جنسیت، سن، میزان تحصیالت و شهری یا روستایی بودن 
که  کردیم  تحقیق  مدل الجیت سنجیدیم. همچنین  با  غیررسمی  اشتغال  میزان  روی  را  کار  نیروی 
بازار کار  تازگی وارد  به  نیروی کاری که در هر دوره  از طریق  اشتغال غیررسمی  تغییرات در میزان 
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می شوند صورت می گیرد یا افرادی که از قبل شاغل هستند نوع شغل خود را تغییر می دهند و غیررسمی 
شاخص  دو  با  را  غیررسمی  اشتغال  وضعیت  تغییرات  در  تولدی  گروه های  نقش  می شوند.  رسمی   یا 
1( کارکن مستقل و کارکن فامیلی بدون مزد و 2( تحت پوشش بیمه بودن یا نبودن فرد شاغل بررسی 
کردیم. با شاخص اول تغییرات چندانی در اشتغال غیررسمی مشاهده نشده است که این عدم تغییرات 
با افزایش اشتغال غیررسمی برای شاغالن و کاهش اشتغال غیررسمی برای ورودی های جدید به بازار 
کار همراه است. به عالوه در بخش خدمات افزایش و در بخش صنعت کاهش اشتغال غیررسمی توسط 
گروه های تولدی جوان اتفاق افتاده است و در بخش کشاورزی تغییراتی نداشته ایم اما با شاخص دوم 
شاهد کاهش اشتغال غیررسمی در هر سه بخش هستیم که این موضوع نشان دهنده افزایش پوشش 
بیمه برای مشاغل غیررسمی است. همچنین نتایج تخمین تغییر وضعیت اشتغال از غیررسمی به رسمی 
با احتمال  باالتر و شهرنشین  با تحصیالت  نیروی کار جوان تر،  اول  با شاخص  این قرار است که  از 
بیشتری به بخش رسمی تغییر وضعیت می دهند و مونث بودن عاملی است که سبب کاهش احتمال 
این تغییر و مهاجرت سبب افزایش احتمال این تغییر است و با شاخص دوم نتایج مشابهی را شاهد 
هستیم اما تنها در مورد مؤلفه سن مشاهده می کنیم که هرچه نیروی کار مسن تر باشد احتمال این تغییر 
وضعیت بیشتر است که این یعنی افراد مسن تر )گروه سنی  40  تا  49  سال( با احتمال بیشتری تحت 

پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار می گیرند.

9. زمان بندی و مسیریابی انتقال خدمه زمینی داخل محوطه فرودگاه )1398(. دانشجو: تینا 
خدابخشی؛ استاد راهنما: بابک فرهنگ مقدم؛ استاد مشاور: مهرداد علیمرادی

چکیده
پزشكی  مراقبت های  لجستیک،  مانند  صنایع  از  بسیاری  در  نقلیه  وسایل  و  خدمه  همگام سازی 
یا خدمات زمینی فرودگاه نقش مهمی ایفا می کند. در این پایان نامه، تمرکز اصلی ما بر برنامه ریزی 
عملیاتی خدمات زمینی مربوط به محوطه فرودگاه و بررسی مدل ریاضی آن به عنوان نوعی از مسائل 
مسیریابی وسایل نقلیه با همگام سازی های چندگانه است. این نوع را مسئله مسیریابی وسیله نقلیه با 
همگام سازی خدمه و وسایل نقلیه می نامند. مسئله مورد نظر درواقع به مسیریابی خدمه به سمت خدمات 
زمینی مانند تخلیه بار یا تجدید سوخت هواپیما با درنظرگیری پنجره زمانی هر خدمت می پردازد. به 
عالوه، هر خدمت می تواند از طریق تعداد متغیری از کارگران صورت گیرد. به دلیل مسافت زیاد میان 
پارکینگ های هواپیماها و رعایت موارد امنیتی، خدمه برای جابه جایی بین پارکینگ ها از وسایل نقلیه 
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استفاده می کنند. همچنین هر وسیله نقلیه به وسیله یک کارگر قادر به حرکت است و می تواند تعداد 
مشخصی از خدمه را حمل کند. در این پایان نامه این مسئله در ابعاد کوچک، متوسط و بزرگ بررسی و 
برخی از پارامترها تحلیل حساسیت می شوند. با بهره جویی از نرم افزار گمز نشان می دهیم که مدل دارای 
جواب های منطقی است و بهتر است در فرودگاه ها خدمات با حساسیت بیشتر در اولویت اجرا قرار گیرند.

10. مقایسه اثرات ثروتی دارایی های مالی و مسکن )1398(. دانشجو: امید کربالیی حیدری؛ 
استاد راهنما: مهدی صادق زاده؛ استاد مشاور: احمدرضا جاللی نائینی

چکیده
در جامعه  خانوارها  عادات مصرفی  و  رفتار  از مجموع  اقتصاد کالن  در  مصرف بخش خصوصی 
تشكیل می شود. در شرایط عادی با افزایش درآمد، افراد مصرف خود را افزایش می دهند اما چنان چه 
فرد پس از افزایش درآمد با کاهش درآمد روبه رو گردد، به دلیل سخت بودن ترک عادات مصرفی، سطح 
مصرف لزومًا به همان میزان قبل از افزایش درآمد باز نمی گردد. عامل دیگری که بر سطح مصرف 
بخش خصوصی اثرگذار است ثروت و دارایی های در اختیار افراد است. تغییرات ارزش دارایی های افراد 
می تواند بر سطح مصرف آن ها اثرگذار باشد که این تأثیر در علم اقتصاد به نام اثر ثروت شناخته می شود. 
تأثیر تغییر  ارزش دارایی ها بر مصرف بخش خصوصی در کشورهای توسعه یافته موضوعی موردتوجه و 
نتایج پژوهش ها بعضًا متفاوت بوده است. در این پایان نامه میزان اثرات ثروت دارایی های مالی و مسكن 
 )VECM ( برای اقتصاد ایران تخمین زده  شده است. الگوی مورداستفاده، مدل تصحیح خطای برداری
است. متغیرهای مدل عبارت اند از: مخارج مصرفی سرانه بخش خصوصی، درآمد سرانه قابل تصرف، 
ثروت مسكن و ثروت مالی که داده های اقتصادی متغیرها در بازه ی زمانی  1367  تا  1393  و به صورت 
فصلی مورد استفاده قرار گرفته است. طبق نتایج به دست آمده، اثرات ثروت برای دارایی های مالی و 
مسكن در اقتصاد ایران تأیید می شود و  10  درصد افزایش ثروت مالی منجر به افزایش مخارج مصرفی 
بخش خصوصی به میزان 2/3 درصد در بلندمدت می شود که این رقم برای ثروت مربوط به مسكن 
1/4 درصد است. همچنین در کوتاه مدت یک واحد افزایش در ثروت مالی سبب کاهش مخارج مصرفی 
بخش خصوصی به میزان 0/216 واحد می شود و تغییرات ثروت مسكن اثر معناداری بر مصرف بخش 

خصوصی ندارد.
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11. آلودگی های زیست محیطی و مسئولیت پذیری اجتماعی )1398(. دانشجو: پگاه ابوعلی؛ 
استاد راهنما: مهدی فدایی؛ استاد مشاور: حمیده اصفهانی

 .)1398( توسعه  و  تحقیق  برای  انگیزه  زیست محیطی،  استانداردهای  رفاهی  اثرات   .12
دانشجو: فریده حیدری؛ استاد راهنما: مهدی فدایی؛ استاد مشاور: حمیده اصفهانی

دانشجو:   .)1398( توسعه  و  تحقیق  انگیزه های  بر  آلودگی  عملکرد  استاندارد  وضع  اثر   .13
فرشته بخش پور؛ استاد راهنما: مهدی فدایی؛ استاد مشاور: حمیده اصفهانی

اینترنتی  تاکسی های  از  تهرانی  کاربران  استفاده  میزان  بررسی  برای  رفتاری  الگوی  یک  ارائه   .14
)1398(. دانشجو: میالد قاسمی؛ استاد راهنما: امیررضا ممدوحی؛ استاد مشاور: علی متوسلی

15. ارزیابی عوامل موثر بر کاهش شدت انرژی کارگاه های صنعتی در ایران )1398(. دانشجو: 
شهال ویسی؛ استاد راهنما: مهدی فدایی؛ استاد مشاور: ناصر خیابانی

 .)1398( ایران  کشور  منتخب  استان های  در  خانگی  بخش  برق  تقاضای  تابع  برآورد   .16
دانشجو: الهه بهمن یار؛ استاد راهنما: مهدی فدایی؛ استاد مشاور: ناصر خیابانی

 .  )1398( ایران  در  درآمد  به  مصرف  از  مالیاتی  پایه  تغییر  رفاهی  و  اقتصادی  آثار  بررسی   .17
دانشجو: وحید قهاری الریمی؛ استاد راهنما: کوثر یوسفی؛ استاد مشاور: علی متوسلی

18. بررسی اثرات بلندمدت قرارگرفتن در معرض آلودگی هوا بر سالمت: یک مطالعه تجربی 
برای تهران )1398(. دانشجو: مهتاب جعفرخانی؛ استاد راهنما: علی مزیکی؛ استاد مشاور: 

محمد کریمی

 .)1398( منتخب  کشورهای  در  انرژی  مصرف  شدت  و  اشتغال  رابطه  تحلیل  و  بررسی   .19
دانشجو: محمدامیر شهابی کاسب؛ استاد راهنما: علی متوسلی؛ استاد مشاور: کوثر یوسفی

20. تأثیر بهره مندی کشورها از منابع طبیعی بر انتخاب تکنولوژی )1398(. دانشجو: نجمه 
خانی سریزدی؛ استاد راهنما: علی متوسلی؛ استاد مشاور: محمد حسینی
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دانشجو:   .)1398( ایران  در  خانوار  مصرفی  کاالهای  تقاضای  بر  کار  نیروی  عرضه  تأثیر   .21
محمد منصوری؛ استاد راهنما: کوثر یوسفی؛ استادان: غالمعلی فرجادی، محمد حسینی

22. تحلیل ارزش زمان سفر کاربران حلقه دوم محدوده ترافیک تهران و اثر آن بر رفتار سفر 
استاد  ممدوحی،  امیررضا  راهنما:  استاد  کنعانی ممان؛  سوگل  دانشجو:   .)1398( کاربران 

مشاور: ناصر خیابانی

23. سنجش اثر طرح ترافیک تهران بر رفتار سفر کاربران بعد از اجرای طرح )1398(. دانشجو: 
سپیده شامی؛ استاد راهنما: امیررضا ممدوحی؛ استاد مشاور: غالمعلی فرجادی

دانشجو:   .)1398( هابی  کمان های  ظرفیت  درنظرگرفتن  با  هابی  خطوط  شبکه  طراحی   .24
محمدرضا صورتی جابلو؛ استاد راهنما: بابک فرهنگ مقدم؛ استاد مشاور: امیررضا ممدوحی

سرمایه گذاری های  در  ثبات  رویکرد  با  ملی  توسعه  صندوق  و  نفتی  درآمدهای  مدیریت   .25
استادان  جاللی نائینی؛  احمدرضا  راهنما:  استاد  فخری زاده؛  آرش  دانشجو:   .)1398( دولت 

مشاور: حسین توکلیان، مهدی فدایی

26. میزان پذیرش طرح قیمت گذاری ترافیک، نمونه موردی قیمت گذاری دوره مبنای تهران 
)1398(. دانشجو: فرزانه نوری؛ استاد راهنما: امیررضا ممدوحی؛ استاد مشاور: امیرهوشنگ 

مهریار
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پایان نامه های دفاع شده در گروه آموزشی مدیریت

دانشجو:   .)1398( دولتی  شرکت های  در  یار  سازمان  غیراخالقی  رفتار  تبیین  الگوی  ارائه   .1
حامد عباس پور؛ استادان راهنما: میرعلی سیدنقوی، حسن عابدی جعفری؛ استادان مشاور: 

مهدی رسولی قهرودی، امیر هوشنگ مهریار

چکیده
هدف: هدف غایی پژوهش، ارائه مدل تبیین رفتار غیراخالقی سازمان یار در شرکت های دولتی 
نظر  از  ـ توسعه ای،  بنیادی  پژوهش؛  جهت گیری  نظر  از  پژوهش  این  پژوهش:  روش شناسی  است. 
رویكرد پژوهش؛ کیفی و از نظر راهبردهای پژوهش؛ تحلیل مضمون است. در این پژوهش با هدف 
پرکردن خأل پژوهش های پیشین و جهت تحلیل داده های گردآوری شده از طریق مصاحبه با خبرگان 
نتیجه تحلیل  یافته ها: در  از رویكرد کیفی تحلیل مضمون استفاده شده است.  اجرایی و آکادمیک، 
داده ها با روش تحلیل مضمون،  1259  کد،  124  مضمون پایه و  32  مضمون سازنده شناسایی شد. 
سازمان  غیراخالقی  رفتار  تبیین  الگوی  که  است  این  بیانگر  پژوهش  از  حاصل  نتایج  نتیجه گیری: 
مؤلفه ها،  تعدیلگر،  عوامل  میانجی،  عوامل  موثر،  کلیدی  عوامل  فراگیر  مضمون  شش  شامل  یار، 
مثبت،  اجتماعی  مبادله  اخالقی،  رهبری  شامل  مؤثر  عوامل  است.  مقابله  راهكارهای  و  پیامدها 
مبهم،  شغلی  مسیر  مدیران،  حمایت  شامل  میانجی  عوامل  یاریگری؛  و  دلسوزی  استحقاق،  حس 
اعتماد سازمانی و تحمل ریسک کارمند؛ عوامل تعدیلگر شامل ماهیت سازمان، فرهنگ غیراخالقی، 
قانونی و  ناعادالنه بودجه، خأل  پنهان، معیوب بودن سیستم نظارتی، جو سازمان، توزیع  مشوق های 
ابهام و ناسازگاری قوانین؛ مؤلفه ها شامل سوء استفاده جانی، سوء استفاده اطالعاتی و سوء استفاده 
مالی؛ پیامدها شامل کاهش سرمایه و مسئولیت اجتماعی، عواقب سازمانی و فردی، عذاب وجدان 
و ندامت و پشیمانی و راهكارها شامل آموزش، بسترسازی، کنترل داخلی، افشا و اقدامات انضباطی 

و مجازات بودند.
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2. ارزشیابی اثربخشی اجرای خط مشی شراکت عمومی ــــ خصوصی و شناسایی عوامل مؤثر بر آن 
)1398(. دانشجو: قانع ممندی؛ استاد راهنما: فرج اهلل رهنورد؛ استاد مشاور: حسین علی پور

چکیده
هدف از پژوهش حاضر ارزشیابی اثربخشی اجرای خط مشی شراکت عمومی ـ خصوصی و شناسایی 
عوامل مؤثر بر آن است، اینكه طی سال اخیر با توجه به قوانین مدون شراکت عمومی ـ خصوصی میزان 
اجرای قوانین و دسترسی اهداف موردنظر تا چه اندازه بوده است و عوامل مؤثر بر این خط مشی کدام 
است. روش شناسی پژوهش: با توجه به اینكه در این پژوهش تالش شده است تأثیر بین متغیرها یا 
روابط علّی بین متغیرهای مدل مورد بررسی قرار گیرد این پژوهش از نظر روش و ماهیت در دسته 
پژوهش های  نوع  از  لحاظ هدف شناختی  از  پژوهش  این  قرار می گیرد، همچنین  علّی  پژوهش های 
استفاده  با  پژوهش،  این  است.  میدانی  داده ها  جمع آوری  روش  و  کّمی  پژوهش  مبنای  و  کاربردی 
با  از پرسشنامه محقق ساخته که روایی آن، در مرحله مطالعه مقدماتی توسط خبرگان بررسی شد و 
تغییرات جزئی در آن پرسشنامه نهایی تدوین و برای بررسی پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده شد 
که مقدار به دست آمده برای ابعاد در سطح قابل قبولی بود. در طراحی پرسشنامه و سنجش سؤاالت 
برای ارزشیابی اجرای خط مشی شراکت عمومی ـ خصوصی از شش بعد ارزشیابی چارچوب تحلیل نهادی 
استروم ) 2005 ( و همچنین برای شناسایی عوامل مؤثر بر خط مشی شراکت عمومی ـ خصوصی به عنوان 
متغیر مستقل از مدل های اجرای خط مشی حدود  70  متغیر شناسایی شده از ادبیات اجرا استفاده شد. 
جامعه آماری پژوهش شامل تمامی وزارتخانه ها و سازمان های دولتی متولی شراکت عمومی ـ خصوصی 

شهر تهران است. تعداد نمونه بر اساس طبقه بندی تصادفی به تعداد  126  سازمان انتخاب شد.
روش پژوهش از نوع توصیفی و پیمایشی روش های آماری برای واکاوی داده ها شامل آزمون تی 
تک نمونه ای، تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل مسیر مبتنی است. یافته ها: نتایج به دست آمده نشان داد 
که اثربخشی اجرای خط مشی شراکت عمومی ـ خصوصی با استفاده از ابعاد )کارایی اقتصادی، عدالت 
مالی، عدالت بازتوزیعی، همسازی بااخالق عمومی، انطباق پذیری و پاسخگویی( در وضیعت مطلوبی 
قرار ندارد. همچنین نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی عوامل احصاشده را در قالب هشت گروه بر 
اساس بیشترین تا کمترین واریانس به ترتیب شامل: 1( عامل حاکمیتی و مدیریتی؛ 2( عامل ساختار 
خط مشی؛  از  یادگیری  عامل   )5 رفتاری؛  و  نگرشی  عامل   )4 خط مشی؛  تدوین  عامل   )3  سازمانی؛ 

6( عامل منابع خط مشی؛ 7( عامل حمایت حكمرانان و 8( عامل شرایط محیطی دسته بندی کرد. 
نتایج حاصل از الگوی تحلیل مسیر نشان داد از میان عوامل احصاشده تنها عامل های حاکمیتی 
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شراکت  خط مشی  اجرای  اثربخشی  بر  خط مشی  از  یادگیری  و  رفتاری  و  نگرشی  مدیریتی،  و 
که  گرفت  نتیجه  می توان  پژوهش  یافته های  به  توجه  با  نتیجه گیری:  دارند.  تأثیر  عمومی ـ خصوصی 
در شرایط سازمان های عمومی در ایران موفقیت شراکت عمومی ـ خصوصی در گرو سه عامل کلیدی 
حاکمیتی و مدیریتی، نگرشی و رفتاری و یادگیری از خط مشی است. ضروری است که سازمان های 

عمومی با لحاظ کردن این سه عامل راهبردهای خود را تدوین و به اجرا بگذارند.

خریداران  اینترنتی  محتوای  تولید  نّیت  بر  اجتماعی  و  اقتصادی  سودمندی  ادراک  تأثیر   .3
الهام اعتدالی دهکردی؛ استاد راهنما: حبیب اهلل طاهرپورکالنتری؛ استاد  )1398(. دانشجو: 

مشاور: مهدی رسولی قهرودی

چکیده
اینترنتی درباره محصوالت مورداستفاده به اشتراک می گذارند کل زنجیره  اطالعاتی که کاربران 
محصول کمک  خریداران  سایر  مؤثر  شناخت  به کسب  تنها  نه  یعنی  کند؛  متأثر  می تواند  را  تجاری 
موضوع  این  اهمیت  می کند.  فراهم  مشتری  نیازهای  بهتر  درک  برای  اطالعاتی  بلكه  کرد  خواهد 
توجه پژوهشگران را به خود جلب کرد. مطالعات مختلفی سعی در شناخت و ارزیابی عوامل مؤثر بر 
انگیزاننده  اینترنتی خریداران داشته اند. عوامل اجتماعی و عوامل اقتصادی دو  ترغیب تولید محتوای 
کلیدی مورد توجه در این مطالعات بوده است. دو عاملی که در تولید محتوای اینترنتی خریداران، تأثیر 
انگیزشی  تأثیر  بررسی  این همه،  با  نداشته اند.  مثبتی  تأثیر  انتظار  بر خالف  اما گاهی  داشته  مطلوب 
در کنار تأثیر بازدارندگی عوامل اجتماعی و اقتصادی در پژوهش های تولید محتوای اینترنتی مغفول 
مانده است. در این پژوهش به نقش بازدارندگی عوامل اجتماعی و اقتصادی در کنار نقش انگیزشی 
توجه شده است و تأثیر آن برای درک بهتر الگوی اثرگذاری عوامل اقتصادی و اجتماعی تولید محتوا 
توجه  مورد  علت  چند  به  درباره محصوالت  اینترنتی  محتوای  است. هدف:  گرفته  قرار  ارزیابی  مورد 
نگارنده این پایان نامه بوده است، به خصوص محتوایی که از سوی خود خریداران و مصرف کنندگان 
تأمین می تواند  از سوی مصرف کنندگان به سه عضو زنجیره  تولید محتوا  تولید می شود.  محصوالت 
کمک کند: به فروشندگان در اهداف بازاریابی، به خریداران در تصمیم خرید بهتر و به تولیدکنندگان 
به  و مصرف کنندگان محصوالت  خریداران  ترغیب  حال،  این  با  توسعه محصول.  ایده های جدید  در 
تولید محتوا با چالش هایی مواجه بوده است. پژوهش های پیشین عوامل ترغیب کننده تولید محتوا را 
مورد بررسی قرار دادند اما بررسی تأثیر منفی توأمان این عوامل را فراموش کردند. در این پژوهش با 
توجه به شكاف پژوهش های پیشین به تأثیر دو لبه این عوامل توجه شد؛ تأثیر ترغیب کننده و بازدارنده 
ایجاد دید بهتری در خصوص تولید محتوای خریداران  این پژوهش به  نتیجه  اینكه  امید  به  عوامل. 
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بینجامد. به طور خاص هزینه های عوامل اقتصادی و هزینه های عوامل اجتماعی مؤثر در این پژوهش 
معرفی شد، و این تأثیر در کنار نقش مثبت آنان مورد بررسی قرار گرفت. نكته دیگر اینكه در زمان 
نوشتن این پایان نامه، هیچ مطالعه ای در ایران با هدف شناخت و ارزیابی عوامل مؤثر تولید محتوای 
خریداران، از سوی پژوهشگر یافت نشد. امید که این پایان نامه بتواند کمكی هرچند کوچک به شروع 
باشد. روش شناسی پژوهش:  ایران  تولید محتوای خریداران  بررسی های عمیق و جامع تر درخصوص 
افرادی  این پژوهش در دسته پژوهش های کاربردی کّمی قرار می گیرد. جامعه آماری شامل تمامی 
است که کاربران اینترنتی هستند و آشنایی کلّی برای چگونه نوشتن و نشر محتوای اینترنتی خود را 
دارند. به طور طبیعی، این جامعه افرادی را شامل می شود که خریداران و مصرف کنندگان محصوالتی 
انتخاب  نمونه گیری دردسترس  با روش  افراد  این  بوده است.  نفر  نمونه پژوهش  201   بوده اند. حجم 
شدند. ابزار مناسب جمع آوری داده ها از نمونه مورد بررسی پرسشنامه شناخته شد چرا که پرسشنامه 
گزینه بهتری برای ارزیابی ادراک خریدار از تمایل خود به تولید محتوا و ادراک سودمندی اقتصادی و 
اجتماعی محتوای تولیدی خود محسوب می شد. برای اطمینان از قابل قبول بودن پرسشنامه به عنوان 
ابزار گردآوری داده ها پایایی و روایی آن ارزیابی شد و مورد تأیید قرار گرفت. داده جمع آوری شده از 
طریق معادالت ساختاری مورد بررسی قرار گرفت و سپس ارزیابی الگوی پژوهش با استفاده از نرم افزار 
اینترنتی تأثیر دارند.   PLS smart انجام شد. یافته ها: عوامل اقتصادی و اجتماعی بر تولید محتوای 

عالوه بر انگیزه های اقتصادی و اجتماعی، ضدانگیزه های اجتماعی و اقتصادی نیز بر تولید محتوای 
اینترنتی خریداران تأثیرگذار است. جنسیت نقش تعدیل کننده را ایفا نمی کند. نتیجه گیری: مدیران تولید 
محتوا برای ترغیب خریداران الزم است عالوه به ایجاد انگیزه های اقتصادی به ایجاد بستر برای تقویت 

عوامل انگیزه های اجتماعی و رفع ضدانگیزه های اجتماعی و اقتصادی بپردازند.

و  سازمانی  ساختار  میانجی  نقش  بر  تاکید  با  سازمانی  عملکرد  بر  استراتژیک  برازش  تاثیر   .4
نقش تعدیل گری تالطم محیطی در شرکت های مادر تخصصی )1398(. دانشجو: محسن 

اصالنی؛ استاد راهنما: فرج اهلل رهنورد؛ استاد مشاور: حبیب اهلل طاهرپورکالنتری

چکیده
این پژوهش به منظور بررسی تأثیر برازش استراتژیک، ساختار سازمانی و تالطم محیطی بر عملكرد 
سازمانی در شرکت های مادر تخصصی شهر تهران صورت پذیرفته است؛ و به دنبال بررسی این است که 
آیا سطوحی از برازش استراتژیک، ساختار سازمانی و تالطم محیطی می تواند منجر به عملكرد سازمانی 
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بهتر در شرکت های مادر تخصصی شود؟ روش شناسی پژوهش: با توجه به اینكه در این پژوهش تالش 
شده است تا تأثیر میان متغیرها یا همان روابط علّی بین متغیرهای مدل مورد بررسی قرار گیرد این 
پژوهش از نظر ماهّیت و روش در دسته پژوهش های علّی قرار می گیرد؛ همچنین این پژوهش از لحاظ 
هدف شناختی یک پژوهش کاربردی است؛ و مبنای پژوهش کّمی است. روش جمع آوری داده ها میدانی 
است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی شرکت های مادر تخصصی شهر تهران بود. با توجه به تعداد 
جامعه آماری ) 110  سازمان( و تكنیک  10  برابر، حجم نمونه  40  شرکت مادر تخصصی محاسبه شد که 
پس از جمع آوری داده ها در نهایت  82  پرسشنامه از  41  شرکت مادر تخصصی جمع آوری شد. برای آزمون 
فرضیه های این پژوهش از یک پرسشنامه  63  سؤالی استفاده شده است که مشتمل بر برازش استراتژیک 
)مدل گولد و کمپل و الكساندر،  1994 (، ساختار سازمانی )مدل رابینز،  1990 (، عملكرد سازمانی )مدل 
کاپالن و نورتون،  2001 ( و تالطم محیطی )مدل سای و همكاران،  2004 ( بوده است، که از نظر روایی 
محتوایی، روایی همگرا و روایی واگرا مورد تأیید قرار گرفت و همچنین پایایی آن با آلفای کرونباخ بیشتر 
از 0/7 تأیید شد. در تحلیل نتایج از روش های  T تک نمونه ای، رگرسیون سلسله مراتبی و مدل معادالت 

ساختاری )تحلیل مسیر( در نرم افزار  Smart PLS استفاده شد. 
نتایج به دست آمده حاکی از آن است که عملكرد شرکت های مادر تخصصی شهر تهران در سطح نسبتًا 
مطلوبی است. نتایج حاصل از تحلیل مسیر مبتنی بر واریانس نشان داد که ساختار سازمانی و برازش استراتژیک 
بر عملكرد سازمانی تأثیر مثبت دارند. همچنین نتایج نشان داد که ساختار سازمانی روابط میان برازش استراتژیک 
و عملكرد سازمانی را میانجیگری می کند و تالطم محیطی از طریق برازش استراتژیک بر عملكرد سازمانی 
تأثیر دارد. نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که ارتقای عملكرد در گرو برازش 
استراتژیک است، که هم به طور مستقیم و هم از طریق ساختار سازمانی عملكرد را تحت تأثیر قرار می دهد، از 

این رو الزم است راهبردهای مناسبی برای استقرار آن از سوی شرکت های مادر تخصصی دنبال شود.

استاد  خلیلی؛  حیدر  دانشجو:   .)1398( نهادی  رویکرد  با  مردم  و  حکومت  رابطه  تبیین   .5
راهنما: فرج اهلل رهنورد؛ استادان مشاور: حسین علی پور، فرزین دهدار

چکیده
)قانون  نهادی  رویكرد  با  مردم  و  رابطه حكومت  تبیین  و  بررسی  به منظور  پژوهش حاضر  هدف 
اساسی( در ایران انجام شده است. یكی از دالیل اصلی که زمینه ساز بستر اندیشه برای این پژوهش 
رابطه  نوع  و  نظام سیاسی  در  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  است که پس  اساسی  تغییرات  است،  شده 
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حكومت و مردم در ایران با دو مفهوم جمهوری و اسالمی شكل  گرفته است. روش شناسی پژوهش با 
توجه به کمبود پژوهش های تجربی در زمینه نوع رابطه حكومت و مردم در ایران، رویكرد پژوهشی 
در این مطالعه مبتنی بر روش تحقیق آمیخته است. ابتدا مدل رابطه حكومت و مردم با رویكرد نهادی 
)سطح اساسی( با به کارگیری رویكرد تحقیق کیفی نظریه داده بنیاد مبتنی بر چارچوب نیمه ساخت یافته 
اشتراوس و کوربین و با مصاحبه با صاحب نظران و خبرگان استخراج  شده است. سپس با به کارگیری 
تحلیل مسیر مبتنی بر  PLS الگوی ساختاری مورد آزمون قرار گرفت. یافته ها در بخش کیفی پژوهش، 
رویكرد  با  مردم  و  حكومت  رابطه  نوع  پژوهش،  اصلی  مقوله  بر  تأثیرگذار  عوامل  شناسایی  از  پس 
نهادی )سطح اساسی( در قالب مردم ساالری دینی و عوامل علّی، زمینه ای، میانجی و پیامدها مطابق 
با چارچوب نیمه ساخت یافته اشتراوس و کوربین استخراج شد. در بخش کّمی پژوهش، آزمون مدل 
احصاشده از مرحله پژوهش کیفی نشان داد که مدل از تناسب مناسبی برخوردار است و برخی از روابط 
میان متغیرها تأیید شد. نتیجه گیری رابطه حكومت و مردم )پدیده محوری( در این پژوهش با عنوان 
اقتدارگرایی(  و  الهی  قانون گرایی  هدایت،  و  نظارت  )خادمیت،  چهارگانه  ابعاد  با  دینی  مردم ساالری 
شناسایی شد. آزمون روابط میان متغیرها نیز نشان داد که این نوع رابطه حكومت و مردم بر رضایت 

عمومی، اعتماد عمومی، انسجام اجتماعی و مشروعیت تأثیرگذار است.

6. تدوین چارچوب توازن کار و زندگی در صنعت نفت )1398(. دانشجو: اکرم سادات موسویان؛ 
استاد راهنما: فرج اهلل رهنورد؛ استادان مشاور: علی جهانگیری، مهدی خیراندیش

چکیده
تدوین یک چارچوب بومی در حوزه توازن کار و زندگی در صنعت نفت. روش شناسی پژوهش: ایجاد توازن 
میان کار و زندگی، عبارتی است که برای بیان رویه ها و اقداماتی جهت دستیابی به توازن میان تقاضاهای 
زندگی کاری و غیرکاری به کار می رود. این رساله، بند نهم از سیاست های کلی نظام اداری ابالغی مقام 
معظم رهبری در اردیبهشت ماه  1389  در خصوص»توجه به استحكام خانواده و ایجاد توازن بین کار و زندگی 
افراد در نظام اداری« را مدنظر قرار می دهد. پژوهش حاضر به دنبال درک عمیق تر ابعاد و مؤلفه های کلیدی 
و کاربردی توازن کار و زندگی در صنعت نفت است. این پژوهش از نوع کیفی و به روش نظریه داده بنیاد با 
استفاده از نمونه گیری گلوله برفی و مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته انفرادی با  13  نفر از متخصصان علمی و 
سازمانی در سطح صنعت نفت، که در حوزه مربوطه دارای دانش کافی و تجربه عملی هستند، صورت پذیرفته 
است. با توجه به چارچوب پژوهش، برای گردآوری داده های موردنیاز، از روش مصاحبه نیمه ساخت یافته مبتنی 
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بر نرم افزار مكس کیودا استفاده  شده است. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش و پس از تحلیل متن مصاحبه ها 
و بر اساس یافته های پژوهش، عالوه بر ابعاد سه گانه »درگیر شدن«، »رضایتمندی«، و »تخصیص زمان 
مفید« که در مبانی نظری برای سنجش توازن کار ـ زندگی مطرح شده است، بُعد جدید »مسئولیت پذیری« نیز 
در زمینه صنعت نفت ایران برای سنجش توازن کار ـ زندگی شناسایی شد و شرایط علّی اثرگذار در سه بخش 
»عوامل سازمانی«، »عوامل غیرسازمانی« و »حرکت در مرز بین کار و زندگی« دسته بندی شد. از پیامدهای 
ایجاد توازن میان کار و زندگی در سطح سازمانی، می توان به »شكل گیری رفتارهای مثبت و سازنده در محیط 
کار«، »بهبود عملكرد« و »افزایش تعهد سازمانی« اشاره کرد. همچنین »افزایش بهداشت و سالمت روانی 
)حال خوب(«، »افزایش سطح تحمل فرد« و »ایجاد تعامالت مثبت و سازنده در محیط زندگی« از پیامدهای 

غیرسازمانی ایجاد توازن است.  
نتایج این پژوهش در قالب چارچوب استراوس و کوربین و با توجه به شرایط علّی، شرایط زمینه ای، 
شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها ترسیم شد. از راهبردهای مؤثر در زمینه ایجاد توازن کار و زندگی 
در بخش سازمانی، »مدیریت عملكرد«، »مدیریت فرهنگ«، »نگهداشت نیروی انسانی«، »مدیریت 
کشف و پرورش استعداد« و همچنین در بخش غیرسازمانی به مباحثی از قبیل »مدیریت تقاضای کار و 
زندگی«، »یادگیری/ بهبود مهارت های فردی و مهارت های مربوط به حوزه زندگی«، »افزایش شناخت 

و آگاهی از هر دو حوزه« است.

 .)1398( ایران  نفت  صنعت  در  مدیران  مدیریتی  مربیگری  نقش  ایفای  مدل  تدوین   .7
رنگریز،  حسن  مشاور:  استادان  جهانگیری؛  علی  راهنما:  استاد  ذوقی؛  مهدی  دانشجو: 

عبدالحمید شمس

چکیده
در سال های اخیر بسیاری از شرکت های پیشرو دریافته اند که مدیران نقش حیاتی در پیشبرد اهداف 
در  است.  محول شده  آن ها  مدیران  به  کارکنان  توسعه  مسئولیت  و  داشته  انسانی  منابع  برنامه های  و 
است.  مربیگری  شده،  واگذار  مدیران  به  امروزه  که  نقش هایی  از  یكی  مسئولیت،  این  اجرای  راستای 
ایفای نقش مربیگری مدیریتی مدیران صنعت نفت  »تدوین مدل  این رساله  انجام  از  این رو هدف  از 
ایران« است. در این رساله از روش پژوهش آمیخته اکتشافی برای دست یابی به اهداف پژوهش استفاده 
شده است. هدف اصلی از انجام این پژوهش در بخش کیفی آن که براساس رویكرد نظریه داده بنیاد 
صورت پذیرفته است، الگوسازی ایفای نقش مربیگری مدیریتی مدیران در صنعت نفت ایران است. ابزار 
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جمع آوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته بوده و به منظور گردآوری اطالعات با به کارگیری روش 
نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی، با  16  نفر از نخبگان دانشگاهی و خبرگان صنعت نفت مصاحبه انجام 
شده است. تحلیل و پردازش داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی 
انجام گرفته که نتایج پژوهش حاضر نشان دهنده  11  مقوله اصلی،  27  مقوله فرعی و  71  مفهوم بوده 
است. مقوله های اصلی استخراج شده عبارت اند از: توانمندسازی و توسعه نیروی انسانی، توسعه و بهبود 
سازمانی، نقش مربیگری مدیریتی مدیر، عوامل فردی، عوامل سازمانی، شرایط و ویژگی های مربی، شرایط 
و ویژگی های متربی، راهبردهای سازمانی، راهبردهای یادگیری، پیامدهای سازمانی، پیامدهای فردی. 
توانمندسازی و توسعه نیروی انسانی و همچنین عامل توسعه و بهبود سازمانی در قالب شرایط علّی، 
نقش مربیگری مدیریتی مدیر در قالب پدیده محوری، عوامل فردی و عوامل سازمانی در قالب عوامل 
مداخله گر، شرایط و ویژگی های مربی و شرایط و ویژگی های متربی در قالب عوامل زمینه ای، راهبردهای 
سازمانی و راهبردهای یادگیری در قالب راهبردها، پیامدهای سازمانی و پیامدهای فردی در قالب پیامدها 
جای گذاری شده اند. در بخش کّمی پژوهش، شرکت های دولتی زیرمجموعه وزارت نفت به عنوان جامعه 
آماری انتخاب شده اند که اطالعات مورد نیاز، از مدیران و کارمندان به دست آمده است. ابزار استفاده شده 
در این بخش، پرسشنامه محقق ساخته بوده است. نوع الگوی مورد مطالعه از نوع معادالت ساختاری بوده 
و از ابزارهای مرتبط استفاده شده است که با توجه به وجود متغیر میانجی در الگوی مفهومی این مطالعه و 
همچنین تعداد اندک نمونه ها، برای تحلیل داده ها از نرم افزار معادالت ساختاری  Smart-pls استفاده شده 
است. ابتدا آمار توصیفی از جامعه آماری پژوهش ارائه شد که از طریق نتایج آن، شناخت بهتری نسبت 
به جامعه آماری پژوهش به دست آمد. با توجه به آزمون کولموگروف ـ اسمیرونف و همچنین نمودارهای 
 P P Plot مشخص شد که توزیع داده ها غیرنرمال بوده است. با توجه به  GOF محاسبه شده، مشخص 

شد الگوی تدوین شده در بخش کیفی از برازش بسیار قوی برخوردار است. ضمن اینكه با توجه به مقادیر 
آلفای کرونباخ و همچنین ضریب پایایی ترکیبی به دست آمده، مشخص شد پرسشنامه تدوین شده از پایایی 
باالیی برخوردار است. برای تأیید روایی ابزار اندازه گیری، از شاخص روایی همگرا استفاده شده که مقدار 
واریانس استخراج شده برای تمامی مقوله های اصلی، باالتر از 0/5 محاسبه شده است. همچنین برای روایی 
واگرا از آزمون فورنل ـ الرگر استفاده شد که نشان می دهد پرسشنامه مورد استفاده در پژوهش، از روایی 
باالیی برخوردار بوده است. با استفاده از یافته های به دست آمده از بخش کیفی،  16  فرضیه تدوین شده که 

از این تعداد فرضیه،  11  فرضیه تأیید و  5  تا از آن ها رد شده است.
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 .)1398( ایران  دولتی  بانک های  در  مدیران  عام  شایستگی های  سنجش  مدل  تدوین   .8
شیرازی،  محمود  مشاور:  استادان  جهانگیری؛  علی  راهنما:  استاد  احتشام؛  علی  دانشجو: 

سیدمحمد زاهدی

چکیده
الگوی شایستگی و  اعتباردهی یک  ارائه روشی نظام مند در تدوین و  این پژوهش،  هدف اصلی 
تهیه سنجه ای برای اندازه گیری شایستگی مدیرانی است که در بانک های دولتی ایران در سه سطح 
پایه، میانی و ارشد فعالیت می کنند. برای رسیدن به این هدف، از رویكرد پژوهشی کیفی استفاده  شده 
بر سه گروه شایستگی های محوری،  تأکید  با  پیشینه پژوهش  ادبیات و  بدین گونه که نخست  است، 
تخصصی و مدیریتی مطالعه و به همراه اسناد و مدارک قانونی باالدستی کشور، تحت عملیات تحلیل 
داده های کیفی قرار گرفت و مجموعه ای از شایستگی ها شناسایی و پس از یک مرحله مصاحبه عمیق 
و تحلیل محتوا بر روی آن، ضمن جرح و تعدیالت صورت گرفته و نظردهی متخصصان در مورد نحوه 
خوشه بندی شایستگی ها، درنهایت مجموعه ای از شایستگی های طبقه بندی شده تشكیل شد و سپس 
به منظور تدوین الگوی نهایی و تعیین اعتبار آن، نظرسنجی در قالب پرسشنامه ساختاریافته از خبرگان 
بانكی در باب موافقت و بیان اهمیت شاخص ها انجام شد. جامعه موردمطالعه، مدیران بانكی و نمونه 
نظرسنجی  بخش  در  و  دانشگاهی  بانكی/  خبره  نفر  هشت  شامل  عمیق  مصاحبه  بخش  در  آماری 
نسبت به چارچوب تهیه شده شامل  50  نفر خبره بانكی بوده است. یافته های پژوهش نشان داد برای 
سنجش شایستگی مدیران بانک های دولتی باید  111  شاخص شایستگی ضریب دار در قالب پنج بُعد که 
شامل ابعاد  1 - فردی ـ شخصیتی،  2 - فردی ـ ذهنی )شناختی(،  3 - بین فردی )اجتماعی(،  4 - سازمانی، 
 5 - مدیریتی و نیز 16 مؤلفه که شامل پایبندی به ارزش ها و اخالقیات، اعتبار شخصیتی، عمل گرایی، 
توان تفكر و تحلیل، یادگیرندگی، فراشایستگی، ارتباطات مؤثر، قابلیت مذاکره، قابلیت کار جمعی، دانش 
اداره کردن  استراتژیک،  هدایت گری  مشتری مداری،  و  بازاریابی  تخصصی،  دانش  عمومی،  مهارت  و 
واحد کاری، مدیریت افراد و مهارت های بنیادین مدیریت مدنظر قرار گیرد. بدیهی است، شاخص های 
شایستگی بر اساس سطوح مدیران شامل مدیران پایه، میانی و ارشد، دارای اهمیت خاص خود است 

که در قالب ضریب خاص در الگوی سنجش شایستگی قرار می گیرند.
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9. طراحی مدل پاسخگویی اجتماعی سازمان های دولتی ایران )1398(. دانشجو: علی جوکار؛ 
استاد راهنما: فرج اهلل رهنورد؛ استادان مشاور: حبیب اهلل طاهرپورکالنتری، مهدی رسولی قهرودی

چکیده
ارزش های همگانی و خدمات  مانند مدیریت  الگوهای جدید مدیریت دولتی جدید  امروزه ظهور 
عمومی نوین بر مجموعه ای از ارزش های جدید در اداره کشورها تأکید دارند که پاسخگویی اجتماعی 
یكی از این ارزش هاست. پاسخگویی اجتماعی در حاکمیت عمومی نه یک گزینه، بلكه یک ضرورت 
راهبردی است. این پژوهش با هدف شناخت ابعاد و عوامل مؤثر بر پاسخگویی اجتماعی سازمان های 
ایران بوده که تعداد  60  سازمان به  انجام شده است. جامعه آماری شامل سازمان های دولتی  دولتی 
روش نمونه گیری ساده به عنوان حجم نمونه انتخاب شده است. روش شناسی: پژوهش از لحاظ هدف، 
کاربردی و براساس روش های گردآوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. برای بررسی برازش 
الگوی پژوهش با داده های جمع آوری شده از فن مدل یابی معادالت ساختاری و برای تجزیه و تحلیل 

داده ها از نرم افزار  PLS و  SPSS استفاده شد. 
مشارکت جویی،  شفاف سازی،  از:  است  عبارت  اجتماعی  پاسخگویی  ابعاد  داد  نشان  پژوهش  نتایج 
ارزشیابی عملكرد، رسیدگی به شكایات، خدمات پایدار، برآورده سازی. متغیرهای نوع مأموریت، فرهنگ 
سازمانی وجهه سازمانی به عنوان عوامل میانجی و پیچیدگی محیطی و ناپایداری محیطی به عنوان عوامل 
تعدیل کننده بر پاسخگویی اجتماعی سازمانی مؤثرند. در نهایت با اجرای الگوی معادالت ساختاری برازش 
نهایی مدل تأیید شد. نتیجه گیری: تدوین منشور شهروندی سازمانی، تصمیم گیری های مشارکتی با حضور 
ذی نفعان، استفاده از فناوری های اداری سبز و توجه به نقش مطالبه گری شهروندان و فرهنگ سازمانی 

مشوق پاسخگویی اجتماعی از راهكارهای تقویت پاسخگویی اجتماعی سازمان های دولتی است.

)مورد  تهران  کالن شهر  در  هوا  آلودگی  کنترل  خط مشی  از  عمومی  حمایت  بر  مؤثر  عوامل   .10
مطالعه منطقه  21  تهران( )1398(. دانشجو: زیبا ارفع؛ استاد راهنما: فرج اهلل رهنورد؛ استاد 

مشاور: حبیب اهلل طاهرپورکالنتری

چکیده
این پژوهش به مطالعه عوامل مؤثر بر حمایت عمومی از خط مشی کنترل آلودگی هوا در کالن شهر 
تهران می پردازد که به این منظور منطقه  21  تهران که به محدوده صنعت و سكونت معروف است 
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مورد مطالعه قرارگرفته است. پژوهش جاری به دنبال این است که کدام عوامل مؤثر بر میزان حمایت 
عمومی افراد از خط مشی های وضع شده در حوزه کنترل آلودگی هوا نقش مؤثر ایفا می کنند. این عوامل 
به سه دسته عوامل و ویژگی های جمعیت شناختی شامل سن، جنسیت، تحصیالت، سطح درآمد، عوامل 
و ویژگی های روان شناختی شامل نگرش، منافع ادراک شده، باورهای هنجاری شخصی و ارزش های 
اولویت  توزیعی،  اعتماد سیاسی، عدالت رویه ای، عدالت  شخصی، عوامل و مالحظات سیاسی شامل 
سیاست و فرآیند مشارکتی تقسیم می شود. روش شناسی پژوهش: در این پژوهش سعی بر آن است تا 
روابط علّی میان متغیرهای مدل مورد بررسی قرار گیرد. از این رو پژوهش حاضر از نوع پژوهش های 
علّی، از لحاظ فلسفه پژوهش از نوع اثبات گرا، به لحاظ رویكرد از نوع قیاسی، به لحاظ راهبرد از نوع 
پیمایشی، از لحاظ نوع داده های پژوهش تک روشی، به لحاظ افق زمانی مقطعی است و از منظر شیوه 
باالی  آماری جمعیت  پژوهش جامعه  این  در  استفاده شده است.  پرسشنامه  ابزار  از  داده ها  گردآوری 
 100  هزارنفری منطقه  21  تهران بوده که بر اساس جدول مورگان به تعداد  385  نفر نمونه به روش 
تصادفی انتخاب شده است. برای آزمودن فرضیه ها نیز پرسشنامه ای شامل  59  سؤال طراحی و توزیع 
شد. یافته ها: بر اساس آزمون تی تک نمونه ای سطح حمایت عمومی از خط مشی کنترل آلودگی هوا در 
منطقه  21  تهران در حد نسبتًا مطلوبی بوده است. همچنین نتایج و بررسی های حاصل از تحلیل مسیر 
مبتنی بر واریانس در نرم افزار  Smart pls نشان داد که در میان ویژگی های جمعیت شناختی جنسیت 
و تحصیالت تكمیلی )فوق دیپلم، فوق لیسانس و دکترا(، در بین ویژگی های روان شناختی ارزش های 
شخصی افراد و در بین عوامل و مالحظات سیاسی نیز عدالت توزیعی و فرآیند مشارکتی متغیرهایی 

است که بر حمایت عمومی از خط مشی کنترل آلودگی هوا تأثیر می گذارند. 
مانند  متغیرهایی  برای  بتا(  )ضریب  مسیر  ضریب  که  می دهد  نشان  پژوهش  از  حاصل  نتایج 
تحصیالت )فوق دیپلم(، تحصیالت تكمیلی، اعتماد سیاسی، اولویت سیاست منفی است بنابراین نتیجه 
می گیریم که با افزایش متغیرهای مستقل بیان شده، شاهد کاهش میزان متغیر وابسته پژوهش یعنی 
حمایت عمومی از خط مشی هستیم و برعكس با کاهش متغیرهای مستقل نام برده شده، شاهد افزایش 
میزان حمایت عمومی از خط مشی هستیم. همچنین طبق میانگین به دست آمده از متغیرهای تأثیرگذار 
بر حمایت عمومی از خط مشی کنترل آلودگی هوا، ارزش های شخصی افراد در وضعیت مناسبی قرار 
دارد، عدالت توزیعی در وضعیت نسبتًا مناسبی قرار دارد و فرآیند مشارکت افراد در تصمیمات کنترل 

آلودگی هوا در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و باید تقویت شود.
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11. مطالعه تطبیقی پایداری انرژی با رویکردی نهادی )1398(. دانشجو: فریبا ریاحی؛ استاد 
راهنما: شمس السادات زاهدی؛ استادان مشاور: غالمعلی فرجادی، سعید نجفی توانا

چکیده
پایداری  انرژی، ضرایب  پایداری  بر  با شناسایی مؤلفه های مؤثر  این رساله تالش شده است  در 
و مقایسه الگوهای پایداری انرژی در قالب خوشه های کشورها را با تأکید ویژه بر بُعد نهادی، تعیین 
سیاست گذاران  برای  کشورها  عملكردی  الگوهای  از  دقیق  تصویری  ایجاد  با  می تواند  امر  این  کند. 
پژوهش:  کند. روش شناسی  فراهم  تصمیم گیری ها  در  را  مناسبی  بینش  بین المللی  و  ملّی  در سطوح 
شاخص پایداری انرژی با ترکیب پایداری های؛ نهادی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی از طریق 
خوشه بندی و تاکسونومی عددی در یک مجموعه با 110  کشور محاسبه شده است که به استناد آن سه 
مجموعه از کشورها شامل 65، 37  و 8  کشور به ترتیب شامل 4، 4  و 2  خوشه پایداری افراز شده است 
که از منظر تفاوت ها، شباهت ها، مشخصات کلیدی و ویژگی های مؤثر بر پایداری انرژی مورد بررسی و 
مقایسه قرار گرفته اند. یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که خوشه های پایدار دارای وابستگی کمتری به 
سوخت های فسیلی در ترکیب انرژی خود است. همچنین، الگوهای پایدارتر، نظام های دموکراتیک تری 
دارند و دین به عنوان نهادی غیررسمی، تأثیر معناداری بر پایداری انرژی خوشه های احرازشده ندارد. 
پایدار  از خوشه های  گذار  در  مالی،  تأمین  و  تشویقی  اعمال سازوکارهای  و  یارانه ها  به  نگرش  نحوه 
به ناپایدار و به ویژه کشورهای دارنده منابع انرژی فسیلی متفاوت است. به طوری که توزیع و ترکیب 
سیاست ها و سازوکارهای تشویقی و تأمین مالی در خوشه کشورهای کاماًل پایدار به مراتب یكنواخت تر 
است و هر چه خوشه ها گرایش بیشتری به ناپایداری پیدا می کنند، این توزیع ناهمگن تر و غیریكنواخت 
از خوشه های  از دالیلی است که در گذار  می شود. ضعف در قابلیت های فناورانه، مدیریتی و نهادها 
پایدار به ناپایدار می توانند علل این تغییرات را تبیین کنند. به عالوه، مداخالت دولت ها عمومًا بر برخی 
از سازوکارها تأکید بیشتری دارد که نمود آن را می توان در سیاست ها و سازوکارهای اعمال شده به ویژه 
در نظام های سرمایه داری دولت محور مشاهده کرد. همچنین، نتایج حاکی از بررسی مشخصات کلیدی 
وابستگی،  این  است.  به مسیر  وابسته  به شدت  انرژی،  نشان می دهد که سیستم های  خوشه کشورها 
مرتبط با اینرسی نهادهای خاص بخش انرژی هر کشوری است که بر مسیر گذار و نیز خصوصیات 
ناپایدارتر، نظام های  انرژی تأثیر می گذارد. با حرکت از خوشه های پایدار به سمت خوشه های  بخش 
سرمایه داری از بازارمحور به سوی نظام های غیر بازارمحور گرایش می یابد. سرانجام، با مقایسه وضعیت 
ویژگی های محیطی خوشه های افرازشده 37،  65 و  8  کشور، مالحظه می شود که در مقایسات زوجی 



پژوهش نامه
99 

میان خوشه های  65  کشور اول، عوامل اقتصادی شامل؛ درآمد سرانه و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 
تأثیر معناداری بر پایداری انرژی دارند. لیكن، در  37  و  8  کشور افرازشده دیگر، عوامل اقتصادی تأثیر 
کشور  در  65   که  است  سرانه  درآمد  سطح  بر  محور  بازار  نظام های  تأثیر  مبین  که  ندارند  معناداری 
اول بیشترین نظام بازارمحور وجود دارد. به عالوه، معناداری شكاف جنسیتی سوادآموزی در مقایسات 
زوجی خوشه های  65  و  37  کشور تفاوت چشمگیری را نشان می دهد که این تفاوت در زیرساخت های 
اجتماعی میان  65  کشور اول و  37  کشور دوم نیز تبلور می یابد. در هشت کشور سوم نیز تنها شكاف 
جنسیتی سوادآموزی به عنوان زیرمؤلفه زیرساخت های اجتماعی تأثیر معناداری بر پایداری انرژی دارد؛ 

بنابراین، زیرساخت های اجتماعی باکیفیت تر، منجر به پایداری بیشتر انرژی می شوند. 
تجزیه  و تحلیل جامع پایداری انرژی، معماری مناسب انرژی و مواجهه با مشكالت تغییرات اقلیم، 
نیازمند اتخاذ رویكردی غیرخطی و میان رشته ای با تأکید ویژه  بر پایداری نهادی، خصوصیات کلیدی 
انرژی و ویژگی های زمینه ای مغفول مانده در بیشتر مطالعات پایداری است. برچسب زدن به کشورها و 
تفكیک آن ها تحت عنوان توسعه یافته یا درحال  توسعه بسیار ساده انگارانه است و به حل مسائل مربوط 

به انرژی و تغییرات آب وهوا کمک نخواهد کرد.

12. اثر سرمایه اجتماعی ادراک شده بر عملکرد کارکنان از طریق اجابت قوانین و تسهیم دانش 
عاطفه  دانشجو:   .)1398( مازندران  استان  پژوهش  و  آموزش  سازمان  در  فردی  سطح  در 

ابراهیمی کیاسری؛ استاد راهنما: حبیب اهلل طاهرپورکالنتری؛ استاد مشاور: فرج اهلل رهنورد

دانشجو:   .)1398( برند  اصالت  میانجی  اثر  مصرف کننده:  شادکامی  و  برند  انسان نگاری   .13
ستاره محمدیان؛ استاد راهنما: مهدی خادمی؛ استاد مشاور: حبیب اهلل طاهرپورکالنتری

14. بازاریابی مبتنی بر مسئله اجتماعی: اثر نگرش و قصد خرید بر شهرت و عملکرد غیر مالی 
برند )1398(. دانشجو: سعیده گلی؛ استاد راهنما: مهدی خادمی؛ استادان مشاور: حبیب اهلل 

طاهرپورکالنتری، حامد آقاخانی

15. بررسی اثر مدیریت منابع انسانی متعهدانه ادراک شده بر تعهد سازمانی در موسسه عالی 
راهنما:  استاد  بدیعی؛  سیما  دانشجو:   .)1398( برنامه ریزی  و  مدیریت  پژوهش  و  آموزش 

فرج اهلل رهنورد؛ استاد مشاور: علی جهانگیری
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16. بررسی تأثیر ویژگی های فروشگاه اینترنتی بر تمایل به خرید از طریق ریسک و مطلوبیت ادراک شده 
)1398(. دانشجو: الناز همتی؛ استاد راهنما: علی جهانگیری؛ استاد مشاور: مهدی خادمی

17. بررسی و تأثیر کارکردهای نگرشی بر قصد خرید محصوالت فیک با نقش تعدیلگر جنسیت 
و میانجیگری ارزیابی خرید محصوالت فیک )1398(. دانشجو: فاتح قادریانی؛ استاد راهنما: 

مهدی خادمی؛ استاد مشاور: حبیب اهلل طاهرپورکالنتری

18. تأثیر بدبینی و سکوت سازمانی بر تمایل کارکنان به مقاومت در برابر تغییر در یک سازمان 
طاهرپورکالنتری؛  حبیب اهلل  راهنما:  استاد  عیوضی وایقان؛  سعید  دانشجو:   .)1398( دولتی 

استاد مشاور: فرج اهلل رهنورد

19. تأثیر تجربه برند، ارزش درک شده و کیفیت خدمات در پرتو وفاداری بر ارتباطات شفاهی 
راهنما:  استاد  آب نیکی؛  نیلوفر  دانشجو:   .)1398( وکالت  حرفه  مطالعه  مورد  خرید،  قصد  و 

مهدی خادمی؛ استادان مشاور: حبیب اهلل طاهرپورکالنتری، اویس رضوانیان

پذیرش  بر  ادراک شده  مطلوبیت  طریق  از  عمومی  خط مشی  ادراک شده  شفافیت  تأثیر   .20
حبیب اهلل  راهنما:  استاد  گوجلو؛  آسیه  دانشجو:   .)1398( عمومی  خط مشی  داوطلبانه 

طاهرپور کالنتری؛ استاد مشاور: عبدالحمید شمس

21. تأثیر عوامل فردی بر قصد سوت زنی داخلی در میان کارکنان یک بیمارستان در شهر تهران 
راهنما:  استاد  خانی غیاثوند؛  محمد  دانشجو:   .)1398( دموگرافیک  عوامل  برخی  کنترل  با 

حسین علی پور؛ استاد مشاور: حبیب اهلل طاهرپور کالنتری

22. تأثیر کیفیت بحث و اعتبار منبع بر پذیرش اطالعات توسط مشتری از طریق مفیدبودن 
اطالعات با رویکرد بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی )1398(. دانشجو: رضا بخش نژاد؛ 

استاد راهنما: مهدی خادمی؛ استاد مشاور: حبیب اهلل طاهرپورکالنتری

مخاطبان  رفتاری  نیات  بر  اجتماعی  شبکه های  در  ادراک شده  پیام  ویژگی های  تأثیر   .23
مشاور:  استاد  خادمی؛  مهدی  راهنما:  استاد  تقوی؛  عاطفه سادات  دانشجو:   .)1398(

حبیب اهلل طاهرپورکالنتری
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و  بهره وری  بین  تعادل  به  توجه  با  اهدا  قابل  اعضای  سلسله مراتبی  بهینه  تخصیص   .24
استاد  فرهنگ مقدم؛  بابک  راهنما:  استاد  دلگشایی؛  محمود  دانشجو:   .)1398( انصاف 

مشاور: مهرداد علیمرادی

 .)1398( ایران  دولتی  بخش  مدیران  اخالقی  رهبری  سنجش  ابزار  ارزیابی  و  ساخت   .25
مشاور:  استادان  بازرگان؛  عباس  فرهی،  علی  راهنما:  استادان  خدایی؛  ارشیا  دانشجو: 

حبیب اهلل طاهرپور کالنتری، سیدمحمد زاهدی

مرضیه  دانشجو:   .)1398( دختران  فرار  از  ممانعت  خط مشی  استراتژی های  شناسایی   .26
دوستی بلوطبنگان؛ استاد راهنما: حبیب اهلل طاهرپورکالنتری؛ استاد مشاور: عبدالحمید شمس

27. مقایسه تأثیر انگیزه خدمت گرا بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی از طریق تناسب فرد و 
سازمان در دو سازمان دولتی و خصوصی )1398(. دانشجو: زهره فالح پش؛ استاد راهنما: 

حبیب اهلل طاهرپورکالنتری؛ استاد مشاور: حسین علی پور
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پایان نامه های دفاع شده در گروه آموزشی حقوق

1. جایگاه نظریه عدم قابلیت استناد قراردادی در حقوق موضوعه ایران با تأکید بر مبانی فقهی 
اکبر  راهنما:  استاد  عبداله نژادبهرام آبادی؛  مهتاب  دانشجو:   .)1398( ایران  قضایی  رویه  و 

میرزانژادجویباری؛ استاد مشاور: ابوذر صانعی

چکیده
وضعیت عدم قابلیت استناد وضعیتی است که در آن قراردادی میان طرفین آن نافذ، صحیح و واجد 
اثر است اما در مقابل ثالثی که این قرارداد با حقوق وی برخورد دارد، قابلیت استناد ندارد. این وضعیت، 
نهادی نو است که در حقوق ایران سابقه ندارد اما در حقوق فرانسه جایگاه گسترده ای دارد. آنچه در 
این نگارش مورد توجه پژوهشگر بوده این است که جایگاه کلی وضعیت عدم قابلیت استناد در حقوق 
موضوعه چیست و به طور مشخص این نهاد با مبانی فقهی چه ارتباطی دارد و آیا بر اساس این مبانی 
نیز قابل توجیه هست یا خیر؟ دیگر آن که عدم قابلیت استناد در رویه قضایی ایران چگونه قابل تحلیل 
نشان  پژوهش  این  در  انجام شده  بررسی های  است.  بوده  آن چگونه  با  دادگاه ها  مواجهه  نوع  و  است 
می دهد که نهاد وضعیت عدم قابلیت استناد در حقوق موضوعه جایگاه نسبتًا روشن و تثبیت شده ای دارد 
و لیكن از لحاظ فقهی باید گفت گرچه وضعیت عدم قابلیت استناد با چنین نامی سابقه ای در مبانی فقه 
امامیه ندارد اما می توان با استفاده از اصول و قواعد کلی فقهی به توجیه آن پرداخت. همچنین مواردی 
وجود دارد که بدون ذکر نام این وضعیت تا حد زیادی با نتیجه آن منطبق است که خود نشان دهنده 
جایگاه عدم قابلیت استناد در مبانی فقهی است. از لحاظ جایگاه موضوع در رویه قضایی هم به بررسی 
شانزده رأی پرداخته شده که از این تعداد دوازده رأی موافق و چهار رأی مخالف با وضعیت عدم قابلیت 
استناد است. عالوه بر کثرت آرای موافق نسبت به آرای مخالف آنچه در استدالالت و استنادات قضات 
نتیجه وضعیت عدم  در  باشد.  ایران  نظام قضایی  نظریه در  این  پذیرش  برای  آمده می تواند محملی 

قابلیت استناد با مهم ترین منابع حقوق ایران نه تنها تناقضی ندارد بلكه حتی قابل توجیه نیز هست.
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رویه ی قضایی )1398(.  در  آرای هیأت داوری بورس  به  اعتراض  و مرجع  قابلیت، طرق   .2
اکبر  مشاور:  استاد  شهنیایی؛  احمد  راهنما:  استاد  احمدزاده چقوش؛  محمد  دانشجو: 

میرزانژادجویباری

چکیده
داوری  قضایی ـ هیأت  رویه ی  در  بورس  داوری  هیأت  آرای  به  اعتراض  مرجع  و  طرق  قابلیت، 
بورس، درون سازمان اوراق بهادار تشكیل می شود و به اختالفات ناشی از فعالیت حرفه ای فعاالن آن 
سازمان رسیدگی می کند. برابر با تبصره ی 8  ماده ی 37  قانون بازار اوراق بهادار، آرای این هیات قطعی 
است؛  ایجاد کرده  را  متعارضی  رویه ی قضایی  فوق،  مقرره ی  در  قطعی  قید  و الزم االجراست. وجود 
از یک سو، گروهی از قضات، با این استدالل که قید قطعی داللت بر عدم قابلیت اعتراض به آرای 
مرجع یادشده را دارد و این داللت نص است، قابل اعتراض دانستن آن را اجتهاد در مقابل نص و در 
نتیجه مردود می دانند. البته، در حاشیه ی این استدالل، عالوه بر داللت قید قطعی، بر موارد دیگری 
نیز تأکید دارند؛ از جمله: فلسفه ی وجودی هیأت داوری، لزوم تخصصی بودن رسیدگی و... . در مقابل، 
گروهی دیگر، اعتراض به آرای هیأت داوری بورس را می پذیرند. مبنای این دسته از محاکم در پذیرش 
پذیرش  پی  در  است.  دادگستری  محاکم  عام  اصل صالحیت  با  اساسی  قانون    159 اصل  اعتراض، 
نیز مشخص می شود؛ مرجع، همان  بورس  داوری  آرای هیأت  به  اعتراض  و مرجع  مبنا، طریقه  این 
دادگاه های دادگستری و طریقه نیز همان دادخواهی با تقدیم دادخواست نخستین است. به نظر نگارنده 
پذیرش نظر اخیر، سازگاری بیشتری با اصول و موازین حقوقی ایران دارد و در راستای جلوگیری از 
تضییع حقوق افراد بسیار مؤثر است. وجود چنین تعارضی در رویه ی قضایی ارجاع موضوع به هیأت 

عمومی دیوان عالی کشور را در راستای ایجاد وحدت رویه می طلبد.

در  بیع  بطالن  و  انحالل  صورت  در  پولی  ثمن  ارزش  کاهش  از  ناشی  حقوقی  مسؤولیت   .3
استاد  نوراللهی؛  محمد  دانشجو:   .)1398( مذاهب  فقه  به  تطبیقی  نگاهی  با  ایران  حقوق 

راهنما: حسن وحدتی شبیری؛ استادان مشاور: اکبر میرزانژادجویباری، اویس رضوانیان

چکیده
ثمن  آن  در  کنونی  در وضع  معمواًل  که  است  عقود  کاربردی ترین  و  مهم ترین  از  یكی  بیع  عقد 
قراردادی از نوع وجه رایج تعیین می شود. این نوع ثمن برخالف طال، نقره و... که دارای ارزش ذاتی 



پژوهش نامه
104 

است، ماهیتی اعتباری دارند. خصیصه ثمن پولی اگرچه دربردارنده محاسن عدیده ای از جمله قابلیت 
نقل وانتقال آسان، امكان ذخیره سازی و نقش مبادله ای است، اما در مواقعی که عقد بیع دچار انحالل 
یا بطالن می شود، ابهامات و اختالفات چندی را پدید می آورد که مهم ترین آن تعیین میزان و شیوه ی 
رد ثمن قرارداد باطله یا منحله است. در چنین شرایطی، پرسش اساسی این است که آیا رد ثمن پولی 
باید به میزان همان اعداد و ارقام اسمی داده شده به بایع تحقق یابد یا اینكه به منظور صدق رد عوض، 
الزم است اعتبار و قدرت خرید ثمن پولی در زمان رد لحاظ شود. در پژوهش حاضر، ضمن تشریح مبنا 
و قلمرو مسئولیت حقوقی در تبیین تعهد به رد ثمن پولی در صورت انحالل و بطالن عقد بیع، امكان 
جبران کاهش ارزش ثمن پولی از طریق فهم فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته  است. در نهایت 
با احراز کاهش در ارزش ثمن پولی، براساس مبانی فقهی و حقوقی موجود به این نتیجه رسیده ایم که 
باید ثمن پولی براساس اعتبار و قدرت خرید در زمان استرداد دفاع شود، و علی القاعده از این حیث بین 
موارد انحالل و بطالن عقد بیع تفاوت وجود ندارد. دفاع از رد ثمن پولی براساس اعتبار و قدرت خرید 
از دو جهت قابل بررسی است؛ اول اینكه کاهش ارزش ثمن پولی به عنوان جزئی از ثمن محسوب شود، 
در این صورت در مقام وفای به عهد باید رد ثمن به گونه ای باشد که عرفًا رد عوض صدق کند. دوم 
اینكه کاهش ارزش ثمن پولی به عنوان ضرر شناخته شود، در این صورت جبران ضرر با لحاظ قواعد 
عام مسئولیت مدنی باید بررسی شود. همچنین بررسی موضوع در فقه امامیه و فقه عامه به این نتیجه 

رسیده است که اتفاق نظر مابین فقهای امامیه و عامه وجود ندارد.

4. تحلیل فقهی و حقوقی مبانی، ماهیت و آثار نهاد تکافل )1398(. دانشجو: محمد الهی؛ 
استاد راهنما: محمد عیسائی تفرشی؛ استادان مشاور: محسن نجفی خواه، عباس کاظمی

حقوقی  نظام  در  ادغام،  از  پس  سهامی  شرکت های  ادغام  مخالف  سهامداران  دعاوی   .5
آمریکا و قابلیت اعمال آن ها در نظام حقوقی ایران )1398(. دانشجو: فرشته فرهادپور؛ استاد 

راهنما: احمد شهنیایی؛ استاد مشاور: فرزین دهدار

6. دعوای تنفیذ موارد انحالل قرارداد در رویه قضایی ـ کمیسیونی )1398(. دانشجو: سهراب 
کالنتری؛ استاد راهنما: فرزین دهدار؛ استاد مشاور: اکبر میرزانژادجویباری
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مقاله های اعضای هیأت علمی موسسه در گروه آموزشی اقتصاد و سیستم ها

 .)1398 )تابستان  کشور  دو  بین  قاچاق  و  واردات  حجم  بر  ایران ــــ ترکیه  تجاری  پیمان  اثر   .1
صص   ،127 پیاپی   ،2 شماره   ،54 دوره  اقتصادی،  تحقیقات  یوسفی.  کوثر  فرج نیا،  سلمان 

345-368

چکیده
توافقات ترجیحی نوعی از پیمان  های تجاری هستند که طی آن دو کشور در فهرست مشخص و 
محدودی از کاالها به یكدیگر تخفیف های تعرفه ای اعطا می کنند. توافق ترجیحی ایران و ترکیه در سال 
1394 از زوایای مختلفی مورد انتقادات توصیفی بوده  است؛ لیكن این موارد کمتر به صورت آماری بررسی 
شده اند. مطالعه ی حاضر با استفاده از داده های مبادالت ایران، ترکیه و سایر کشورها )1390-1396( 
و روش تفاضل در تفاضل با اثرات ثابت، اثر این توافق را بر سهم بازار ترکیه در ایران و نیز، مبادالت 
غیررسمی میان دو کشور ارزیابی می کند. نتایج نشان می دهد، در اثر توافق ترجیحی سهم بازار کاالهای 
ترجیحی ترک نسبت به سایر کاالهای ترک و نسبت به مبادالت با سایر کشورها به ترتیب 10 درصد و 
35 درصد افزایش یافته است. این نتایج نسبت به انتخاب گروه های مختلف کنترلی، تصریح های مختلف 
ناهمسانی، خوشه بندی(  )واریانس  واریانس  به  ثابت، حداقل مربعات( و فروض مختلف نسبت  )اثرات 
مستحكم است. نتایج مطالعه ی حاضر اثر معناداری بر کاهش حجم تجارت غیررسمی )قاچاق( در میان 
برای  از مدل الجیت، نشان داده می شود سیاست گذار  استفاده  با  دو کشور نشان نمی دهد. همچنین، 
انتخاب فهرست ترجیحی دو مؤلفه بهبود رابطه ی مبادله و کاهش حجم تجارت غیررسمی را در نظر 
داشته  است. برای بهبود رابطه مبادله از شاخص »حجم واردات« استفاده شده است. زیرا هرچه  این حجم 
بزرگ تر باشد، کشش قیمتی صادرات نسبت به تعرفه های وارداتی در مقصد بیشتر است. نتایج نشان 
می دهند نسبت شانس )odds ratio( قرارگرفتن در فهرست ترجیحی به ازای هر یک درصد حجم باالتر 

از واردات و قاچاق در سال های قبل از توافق، به ترتیب، 170 درصد و 200 درصد افزایش می یابد.
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2. اثر خاموشی بر صنعت: شواهدی از کارگاه های صنعتی ایران )1398(. کوثر یوسفی، محمد 
وصال. پژوهش ها و سیاست های اقتصادی، دوره 27، شماره 92، صص 69-88

چکیده
اتكای  برای بخش هایی که  به خصوص  است  تولید  از معضالت  یكی  الكتریسیته  انرژی  کمبود 
بیشتری به انرژی برق دارند. در این مقاله اثر انرژی توزیع نشده الكتریكی )خاموشی( را بر صنعت ایران 
پایگاه  و  توزیع  تفكیک 39 شرکت   به  توزیع نشده  انرژی  داده  از دو  برگرفته  منابع،  بررسی می کنیم. 
داده ای کارگاه های صنعتی است. داده نهایی تابلویی از کارگاه های صنعتی در سال های 1385 تا 1392 
است. نتایج بیانگر آن است که هر واحد درصد خاموشی بیشتر برای کارگاه های با متوسط سهم انرژی 
برق به ترتیب باعث کاهش 0/11 و 0/10 درصدی تولید و فروش می شود که معنادار و کاماًل مستحكم 
است. این اثر منفی با قدر مطلق کوچک تری در مؤلفه های تولید مانند سرمایه ، مواد اولیه، و بهره وری 
نیز مشاهده می شود لیكن معنادار نیست. همچنین، ارتباط میان انرژی الكتریكی کارگاه و سوخت های 
فسیلی از نوع جانشینی برآورد می شود. به طوری که، به ازای هر واحد درصد افزایش در خاموشی برای 

بنگاه های با متوسط سهم انرژی برق، مصرف سوخت های فسیلی 0/045 درصد افزایش می یابد.

3. بررسی رفتار حمل و نقلی شاغالن و دانشجویان با رویکرد فعالیت مبنا. موردپژوهی: رانندگان 
سیده محبوبه   .)1398 شیراز:  )یازدهمین:  تهران  شهر  مرکزی  محدوده  در  شخصی  خودرو 

میرزایی مقدم، ریحانه سادات شاهنگیان. یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران

چکیده
یكی از رویكردهای مهم و نوین در رویارویی با سفرها، رویكرد فعالیت مبناست. در این پژوهش با 
الگوی فعالیت روزانه  انتخاب  بر  تأثیرگذار  از ساکنان شهر تهران، عوامل  از اطالعات گروهی  استفاده 
افرادی که به طور معمول به محل کار خود در مرکز شهر رانندگی می کنند، شناسایی شد. این مطالعه سه 
ساختار تصمیم گیری با استفاده از مدل لوجیت چندگانه را بررسی کرد. از جمله نتایج این پژوهش شناسایی 
متغیرهای کاربری زمین و اجتماعی اقتصادی مؤثر بر انتخاب الگوی سفر، مانند اثر مثبت افزایش دسترسی 
به حمل ونقل همگانی بر کاهش استفاده از خودرو شخصی و اثر مثبت داشتن انواع مسئولیت ها در خانواده 
بر افزایش تعداد سفرها در تورهای اصلی )شامل سفر کاری( و بین روز بود. همچنین برای کاهش استفاده 

از خودرو شخصی تعدادی سیاست مدیریت تقاضای حمل ونقل پیشنهاد شد.
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نرم افزار  از  با استفاده  بندر  کانتینری  بر عملکرد محوطه ذخیره  تعداد تجهیزات  اثر  4. تحلیل 
Enterprise dynamics )1398(. محمدیوسف مقدم، روزبه پناهی، بابک فرهنگ مقدم. 

مهندسی عمران مدرس، دوره 19، شماره 6

چکیده
رشد سریع و روزافزون کانتینرها و نیاز به ذخیره سازی حجم انبوهی از آن ها در فضای نسبتًا کم 
در محوطه بندر، بر اهمیت پایانه های کانتینری افزوده است. این موضوع مباحث طراحی، برنامه ریزی 
و بهره برداری بهینه از تمامی بخش های پایانه را با توجه به تعدد عوامل اثرگذار و اندرکنش میان آن ها 
به عنوان یک چالش پژوهشی مهم مطرح کرده است. در این میان، محوطه ذخیره کانتینر که غیر از 
پایانه های بندری، در بندرهای خشک و سایر پایانه ها نیز کاربرد دارد روز به روز بیشتر مورد توجه قرار 
استفاده  اندرکنش  بررسی  این پژوهش  انجام  از  گرفته و نقش آن پررنگ تر شده است. هدف اصلی 
با  حاضر  مقاله  اساس،  این  بر  است.  کانتینری  ذخیره  محوطه  عملكرد  و  تجهیزات  مختلف  تعداد  از 
بهینه  تعداد  ذخیره،  محوطه  داخل  در  بهره برداری  با  مرتبط  فعالیت های  تمامی  گسسته  شبیه سازی 

تجهیزات و چیدمان مناسب آن ها در محوطه را تحلیل کرده است. 
نتایج این پژوهش با توجه به الگوهای ساخته شده بر اساس تغییر تعداد ترانستینرها و کشنده ها 
در محدوده عملكرد مجاز آن ها از کمترین تعداد ممكن تا بیشترین آن ها و با ثابت فرض کردن سایر 
پارامترها، به دست آمده  است که مربوط به شبیه سازی محوطه ذخیره سینا، واقع در بندر شهید رجایی 
امكان شناسایی  اینترپرایز داینامیكس است. بدین ترتیب  از نرم افزار  با استفاده  ایران( و  )بندرعباس، 
برای  هزینه  و  زمان  یعنی  پروژه  در  کنترل  مهم  عامل  دو  درنظرگرفتن  با  تجهیزات  مناسب  چینش 
در  موردنیاز  میدانی  اطالعات  برخی  دردسترس نبودن  به  توجه  با  است.  شده  فراهم  مذکور  محوطه 
شبیه سازی و همچنین پیچیده بودن عملیات ساخت مدل ها از فرضیاتی همچون یكسان درنظرگرفتن 
کوتاه ترین  انتخاب  زمین محوطه،  گرفتن  نظر  در  کانتینرها، مستطیل  و  کانتینری  بلوک های  ویژگی 
مسیر حرکتی در شبكه حمل ونقلی به وسیله تجهیزات و همچنین درنظرگرفتن برخی از توابع احتمالی 

در عملكرد تجهیزات محوطه و جریان بار ورودی به محوطه استفاده  شده است. 
از  استفاده  این پژوهش نشان می دهد  اشاره در مطالعه موردی  ابزار شبیه سازی مورد  از  استفاده 
به  بلوک ها، منجر  به  آن ها  مناسب  نیز تخصیص  و  میان تجهیزات  انتقال وظایف  مناسب  استراتژی 
بهبودهایی ازجمله کاهش متوسط زمان بیكاری مجموع کشنده ها به میزان 15 درصد و کاهش تعداد 
آن ها از 10 عدد به 5 عدد، بهبود عملكرد ترانستینرها به لحاظ زمان مفید کاری به میزان 12 درصد 
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و کاهش تعداد آن ها از 6 عدد به 5 عدد خواهد شد؛ همچنین نتایج به دست آمده از الگوهای مختلف 
شبیه سازی شده گویای کاهش زمان بهره برداری با افزایش تعداد کشنده ها به صورت یک رابطه درجه 
دوم تا تعداد مشخصی از کشنده )نقطه بحرانی( است، درصورتی که تعداد کشنده ها از تعداد مشخصی 
بیشتر شود تأثیری بر کاهش زمان نخواهد داشت که از دالیل آن می توان به ترافیک ایجادشده در 
مسیر حرکت و همچنین نقش ترانستینرها به عنوان عامل محدودکننده عملیات اشاره کرد. گفتنی است 
که استفاده از تجهیزات موردنیاز در یک محوطه ذخیره به تعداد بهینه، تأثیر زیادی بر میزان هزینه های 

اولیه از جمله تأمین و راه اندازی تجهیزات و همچنین هزینه های بهره برداری دارد.

5. تحلیل عاملی عوامل رفتاری و نگرشی در خرید آنالین کاالهای دیجیتال، مطالعه موردی: 
شهر تهران )یازدهمین: شیراز: 1398(. فاطمه امینی، ریحانه سادات شاهنگیان. کنگره ملی 

مهندسی عمران

چکیده
است.  گرفته  قرار  توجه  مورد  آنالین  خدمات  مهم ترین  از  یكی  عنوان  به  آنالین  خرید  امروزه 
مطالعات نشان می دهد مجموعه ای از عوامل گوناگون بر انتخاب یا عدم انتخاب خرید آنالین مؤثراند، 
از آن جمله می توان به خصوصیات رفتاری فردی در کنار نگرش افراد نسبت به خرید آنالین اشاره 
کرد. پژوهش حاضر با هدف استخراج عوامل رفتاری و نگرشی افراد نسبت به خرید آنالین کاالهای 
دیجیتال و بر اساس اطالعات 324 پرسشنامه انجام شده است تحلیل عاملی اکتشافی هر دو گروه 

گزاره های نگرشی و رفتاری منجر به استخراج هفت عامل برای هر یک از دو گروه شده است.

6. Mapping optimization techniques in project management )2019(. Babak Farhang 
Moghaddam. Journal of Project Management, 4)3(, P. 217-228. 

Abstract: 
An important function of the project management is to optimize the project in  
various phases and at different levels. From sourcing and allocation to scheduling and 
even dealing with uncertainties, the science of operation research (OR) has played 
an important role in this area. So far, many papers have been published using the  
optimization science to make various decisions regarding the project management. 
This study aims to investigate all papers published on the application of optimization in 
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the project management from 1940 to 2019 and shows: a) how the trend has changed 
over this 79 years period, b) to what direction the trend has changed, c) determines 
the interesting topics of the recent years, and d) which subjects are more attractive 
as future studies as the applications of the optimization techniques in the project  
management. 

7. Seeking the effects of land use on modal Shift of automobile commuters in  
response to TDM policies :B41:B45 case study of Tehran )Autumn 2019(.  
Reyhaneh Sadat Shahangian. Advance Researches in Civil Engineering, 4)1(, p. 32-41.  

Abstract: 
To reduce the number of private cars and respectively to decrease the side effects of 
congestion in central business districts (CBD) of metropolitans is one of the main 
purposes of implementing transportation demand management policies. This study 
uses a set of stated preference data to investigate the relationship between land use 
characteristics, five TDM strategies and modal shift from private car. The target 
group of the study includes commuters who often drive to CBD for work or study  
during the morning peak hours. Results reveal the effectiveness of some of the  
tested variables on the choice to give up driving.

8. Do oligopolistic firms benefit from being Forced to act non-strategically (2019). 
Mehdi Fadaee, Hamideh Esfahani. Conference of the Association of Southern 
European Economic Theorists. 

9. Solving periodic vehicle routing problems (PVRP) for the specific case of  
“capacity determination” using the honey bee algorithm )2019(. Babak Farhang 
Moghaddam. ORAHS.
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مقاله های اعضای هیأت علمی موسسه در گروه آموزشی مدیریت

1. بررسی تأثیر عامل روحیه بر میزان اثربخشی مأموریت های سازمانی )بهار 1398(. فرج اهلل 
رهنوردآهن. دانش انتظامی پلیس پایتخت، شماره 40، صص 21-41

چکیده
در دنیای امروزی و در محیط پرتالطم و آشفته زندگی انسان، نقش روحیه و داشتن انگیزه کافی 
در انجام فعالیت های روزمره بسیار مورد توجه اندیشمندان، صاحبان حرف، مدیران و روانشناسان قرار 
این زمینه نشان می دهد در سازمانی که کارکنان آن  گرفته است. بی شک پژوهش های گسترده در 
دارای درجه باالیی از روحیه هستند در انجام وظایف محوله و در نتیجه در پیشبرد اهداف مصمم تر و 
موفق تر هستند. حال توجه شود اگر سازمانی متشكل از کارکنان بی انگیزه و فاقد روحیه باشد تا چه 
میزان دچار سرخوردگی، بی میلی، عدم تحقق اهداف، عدم پیش بینی و برنامه ریزی مناسب می شود. 
در این مقاله، ابتدا تعاریف مختلفی از روحیه و عوامل مرتبط با آن ارائه و سپس به بررسی میزان تأثیر 

آن ها بر کارکرد سازمانی پرداخته و در انتها نیز پیشنهادهایی مطرح می شود.
در این پژوهش سعی بر این است که از روش اسنادی و اساسًا پیمایشی با هدف بررسی تأثیر عامل 
روحیه کارکنان بر پیشبرد اهداف سازمانی که در جامعه آماری متشكل از کارکنان فرماندهی انتظامی 
تهران بزرگ اقدام به نمونه گیری احتمالی با شیوه تصادفی ساده شده است، استفاده شود. ضریب اعتبار 
ابزار مورد استفاده )پرسشنامه( با استفاده از آلفای کرونباخ عدد 0/823 برآورده شد، سپس 250 برگ 
پرسشنامه در بین نمونه مورد نظر توزیع شود. در نهایت این بررسی حاکی از این شد که عامل روحیه 

کارکنان، میزان اثربخشی )تحقق اهداف( مأموریت های سازمانی را افزایش می دهد.
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)تابستان  توسعه  گفتمان  از  اسالمی  جمهوری  خروج  و  پساتوسعه گرایی  بومی گرایی،   .2
1398(. حسین علیپور. سیاست، دوره 49، شماره 2، صص 453-471 

چکیده
رویارویی سنت و تجدد، نزاع هایی را در جامعه ایران پدید آورده که نتیجه آن، بحران هویت در 
دوره معاصر ایران بوده است. این بحران هویت با ورود و گسترش اندیشه بومی گرایی در جامعه ایران 
جهتی ضدغربی و ضدتجدد به خود گرفت. در آغاز، چنین می نمود که گفتمان اسالم گرایی می تواند با 
جمع زدن میان سنت و تجدد، جدال میان آن ها را حل کند، اما تجربه پس از انقالب مؤید این تصور 
نیست. بومی گرایی و نقد توسعه، با موضعی تجددستیزانه، پایه های گفتمان توسعه در جمهوری اسالمی 
ایران را تشكیل داده اند. اولی، اگرچه زمینه شكل گیری اش کاماًل مدرن است، در پی واردکردن محتوای 
سنتی و اصیل، اغلب با مایه های مذهبی در معنای توسعه است و دومی، با الهام از متفكران غیرسنتی 
و اغلب غربی و پست مدرن، به دنبال نفی و طرد مدرنیته و کنارزدن مفهوم رایج توسعه است، تا فضای 
بازتری را برای محتوای سنتی این گفتمان بگشاید. عالوه بر این، در گفتمان جمهوری اسالمی، به 
عنوان گفتمان مسلط بعد از انقالب، دال های متعدد و ناهمسازی از گفتمان های سنتی و متجدد، جای 
گرفته اند که به دلیل عدم مفصل بندی محكم این اجزا، بار دیگر موجبات فعال شدن جدال سنت در 
برابر تجدد را در درون این گفتمان ایجاد کرده است. اما با گسترش ارتباطات و ورود امواج سهمگین 
لیبرال دموکراسی غربی، و جهانگیرشدن آرمان ها و اهداف آن، مدتی است که بی قراری هایی در این 
گفتمان نمودار شده است که تالش می شود با برخی مداخالت هژمونیک برطرف شوند. یكی از این 
ـ ایرانی پیشرفت« است که  مداخالت هژمونیک، طرح »گفتمان پیشرفت و عدالت« و »الگوی اسالمی 
می توان آن را به معنای اعالم خروج رسمی جمهوری اسالمی از گفتمان توسعه )که از سال ها پیش 

نقد آن آغاز شده بود(، قلمداد کرد.

پیچیدگی  تأمین،  زنجیره  چابکی  نقش  رقابتی:  مزیت  عملکرد  بر  دانش  انتقال  تأثیر   .3
محصول و تأمین )دومین: تهران: 1398(. مهدی رسولی قهرودی، آرمان دودانگه. کنفرانس 

ملی اندیشه های نوین در مدیریت کسب وکار

چکیده
این پژوهش به منظور شناسایی تأثیر انتقال دانش بر مزیت رقابتی از طریق چابكی زنجیره تأمین 
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صورت گرفته است. همچنین در این پژوهش به نقش تعدیل گری پیچیدگی محصول تأمین نیز پرداخته 
شده؛ معضالتی که به یكی از بزرگ ترین چالش های امروز مدیریت بدل شده است. در خصوص انتقال 
دانش که بر اساس تئوری مبتنی بر دانش همواره دانش به عنوان یک دارایی مهم سازمان که مزیت 
این  برای  می کند.  ایفا  رقابتی  مزیت  ایجاد  در  پررنگی  نقش  و  شده  شناسایی  می کند  ایجاد  رقابتی 
پژوهش از شرکت های فعال تولیدی در تهران استفاده شد و جمع آوری اطالعات از طریق پرسشنامه 
صورت گرفت. همچنین برای تحلیل داده ها از نرم افزار SmartPLS استفاده شد. نتایج به دست آمده 
نشان داد انتقال دانش بر چابكی زنجیره تأمین تأثیر مثبت و به تبع آن با تأثیر مثبت چابكی زنجیره 
تأمین بر مزیت رقابتی به صورت مثبت بر مزیت رقابتی اثرگذار است و همچنین نتایج ثابت کرد که 
پیچیدگی محصول و تأمین به صورت منفی روابط انتقال دانش و در نهایت مزیت رقابتی را تعدیل 

می کند.

4. تأثیر تبلیغات سیاسی منفی بر رفتار رأی دهی و مشارکت انتخاباتی )مطالعه موردی: دهمین 
رسولی  مهدی   .)1398 زمستان  و  )پاییز  تهران(  در  اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات  دوره 
قهرودی، علی رضا علوی تبار، ساحل زابلی. دانش سیاسی، سال پانزدهم، شماره 2، پیاپی 

30، صص 443-464

چکیده
و  انتخابات  در  مشارکت  برای  مردم  بسیج کردن  منفی  سیاسی  تبلیغات  کاربردهای  مهم ترین  از 
تبلیغات برای  این نوع  از  نامزدها و احزاب سیاسی  انتخابات است.  افزایش میزان رأی دهی در زمان 
تضعیف جایگاه رقیب استفاده می کنند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر ادراک از تبلیغات سیاسی 
منفی بر میزان مشارکت رأی دهندگان در انتخابات است. جامعه آماری شامل تمامی افراد واجد شرایط 
نهایت  در  که  است  اسالمی  انتخابات مجلس شورای  دهم  دوره  در  تهران  در سطح شهر  رأی دادن 
تعداد 455 نفر به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شده اند. برای تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از 
روش های همبستگی و رگرسیون سلسله مراتبی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد تبلیغات 
سیاسی منفی بر تمایل به  رأی دهی رأی دهندگان تأثیر دارد. هرچند این تأثیر در تمامی ابعاد تبلیغات 
سیاسی منفی دیده نشده است. همچنین احتمال رأی دادن و مشارکت در انتخابات در مردان نسبت به 

زنان بیشتر است.
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5. تأثیر خدمات لجستیکی، بندری و زیرساخت ها بر رضایت از خدمات ترانزیتی با استفاده از 
تحلیل اهمیت ــــ عملکرد )در منطقه آزاد تجاری ــــ صنعتی اروند( )بهار و تابستان 1398(. بلقیس 

باوی، علی جهانگیری. کاوش های مدیریت بازرگانی، دوره 11، شماره 21، صص 25-43

چکیده
یكی از مهم ترین موضوعاتی که سازمان  ها در شرایط رقابتی کنونی با آن سر و کار دارند، آگاهی از میزان 
رضایت  مشتریان در خصوص عملكرد  سازمان، محصوالت و خدمات است. تحلیل اهمیت ـ عملكرد یک 
ابزار مفید در بررسی رضایت  مشتری و استراتژی های مدیریت است که می تواند به ذی نفعان در تشخیص 
نقاط ضعف و قوت و تعیین اولویت های بهبود کمک کند. هدف از مطالعه  حاضر، ارزیابی کیفیت  خدمات 
ترانزیتی منطقه آزاد اروند از دو جنبه اهمیت و رضایت از عملكرد است. مطالعه  حاضر یک پژوهش کاربردی 
است که داده های موردنیاز آن از طریق پرسشنامه جمع آوری شد. در این راستا، از میان  190 نفر از بازرگانان، 
ترخیص کاران و افراد فعال در حوزه حمل ونقل، 126 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان 
نمونه انتخاب شدند. بر اساس 25 مؤلفه کیفیت  خدمات ترانزیتی شناسایی شده و ماتریس اهمیت ـ عملكرد، 
الگویی عملیاتی برای آسیب شناسی رضایتمندی مشتریان از کیفیت  خدمات ترانزیتی منطقه ارائه شد. نتایج 
نشان دهنده این است که متغیرهای کارآمدی شبكه حمل ونقل، بهره گیری از خطوط راه آهن مدرن و خطوط 
هوایی منظم و کاهش بوروکراسی اداری به دلیل داشتن اهمیت زیاد و عملكرد ضعیف از سوی سازمان 
منطقه آزاد اروند نیاز به توجه فوری دارند و باید جهت رضایت مشتری بهبود یابند؛ زیرا از جمله متغیرهای 

کلیدی شناسایی شده ی مؤثر بر کیفیت خدمات ترانزیتی در منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند هستند.

بر  موثر  فردی  سطح  عوامل  شناسایی  و  اسالم  دیدگاه  از  زندگی  در  تعادل  مفهوم  تبیین   .6
فرج اهلل  طاهرپورکالنتری،  حبیب اهلل  آذربایجانی،  مسعود   .)1398 )بهار  کار ــــ خانواده  تعادل 
 ،30 پیاپی   ،1 شماره  نهم،  سال  اسالمی،  دانشگاه  در  فرهنگ  اشراقی.  حسن  رهنوردآهن، 

صص 23-44

چکیده
هدف: پژوهش حاضر با هدف تبیین مفهوم تعادل در زندگی از دیدگاه اسالم و شناسایی عوامل سطح 
فردی موثر بر تعادل کار ـ خانواده انجام شد. روش: روش این پژوهش، کیفی از نوع اکتشافی است. برای 
تبیین مفهوم تعادل، عالوه بر پژوهش ها و مقاالت مختلف، به کتب المیزان و میزان الحكمه نیز رجوع شد. 
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یافته ها: مفهوم و مؤلفه های تعادل و ابعاد زندگی انسان مسلمان، بر اساس بررسی منابع، تبیین و عوامل 
سطح فردی مؤثر بر تعادل کار ـ خانواده، گردآوری و دسته بندی شد. نتیجه گیری: تعادل در زندگی، مفهومی 
است که برای غیرمتدینین نیز قابل دستیابی است، ولی اسالم سبب تغییر نوع نگاه به آن و ارتقای سطح 
و کیفیت آن می شود. تعادل از سه مؤلفه زمان، رضایت و درگیری تشكیل می شود و برای رسیدن به 
تعادل، توجه به همه این مؤلفه ها الزم است. عوامل متعدد جمعیت شناختی، شخصی، سازمانی، خانوادگی و 

اجتماعی، در سطح فردی بر تعادل مؤثرند که باید در سیاستگذاری به آن ها توجه کافی داشت.

7. تحلیل نظام مند پژوهش های حوزه خط مشی گذاری سالمت در کشورهای در حال توسعه 
محمد  رهنوردآهن،  فرج اهلل  مافی مرادی،  شیوا  قلی پورسوته،  رحمت اهلل   .)1398 )تابستان 

ابویی اردکان. مطالعات مدیریت دولتی ایران، دوره 2، شماره 2، صص 25-45

چکیده
با وجود توسعه مبانی نظری تحلیل از سیاست گذاری عمومی در حوزه سالمت کشورهای توسعه یافته 
و استفاده فراگیر از آن، کاربست این مبانی در کشورهای در حال توسعه در مرحله ابتدایی به سر می برد. 
در این مقاله بر مبنای مرور روایتی مقاالت منتشرشده در حوزه تحلیل از سیاست گذاری سالمت در این 
کشورها طی سال های 1994 تا 2017، گستره موضوعی، رویكرد روش شناسانه و رویكرد تحلیلی مورد 
استفاده پژوهشگران بررسی و تحلیل شده اند. هدف از تدوین این مقاله آن است که از طریق نشان دادن 
نقاط ضعف روش شناختی و رویكرد تحلیلی مقاالت و تشویق پژوهشگران حوزه سیاست گذاری سالمت 
کشور به انجام پژوهش های بیشتر در این زمینه، به توسعه این حوزه نظری کمک کند. برای این کار 
مقاالت بر اساس پنج اولویِت جست وجو، شناسایی و موارد منطبق با معیارهای ورود، شامل مجموعاً 15 
پژوهش انتخاب، مطالعه و تحلیل شدند. مقاالت به لحاظ تعداد کم و به لحاظ گستره موضوعی متنوع 
بودند. بیشتر مطالعات فارغ از بررسی چرایی تغییر سیاست ها به توصیف روایت وار رویدادها، ایجاد نظم 
مفهومی میان عوامل تأثیرگذار یا آزمون مجموعه ای از فرضیه ها بسنده کرده بودند. به لحاظ روش شناسی 
نیز عمده پژوهش ها در قالب مطالعه موردی و بر روی یک سیاست خاص انجام شده و طرح پژوهش 
دارای نواقص زیادی بود. به لحاظ رویكرد تحلیلی نیز بیشتر مطالعات از نوع توصیفی ـ تحلیلی بوده و به 
جای تبیین فرآیند عمدتاً بر توصیف رویدادهای تاریخی و آزمون فرضیه ها تمرکز کرده بودند. این در حالی 
است که درک عمیق موقعیت ها و چگونگی شكل گیری سیاست ها و پیامدهای حاصل از آن به  واسطه 

تبیین پدیده تغییر سیاست می تواند به تقویت تدوین و اجرای سیاست ها کمک کند. 
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بررسی این مطالعات نشان داد که تالش های صورت گرفته تاکنون به لحاظ روش شناسی و رویكرد 
تحلیلی برای تبیین تغییرات سیاست در حوزه سالمت این کشورها بسیار محدود بوده است؛ به گونه ای که 
درک پدیده سیاست گذاری در این کشورها به طرح ریزی پژوهش های عمیق کیفی برای توسعه نظریه های 
موجود یا ارائه نظریه های جدید یا قدرت تبیین کنندگی باال نیاز دارد. نتایج به دست آمده از این پژوهش 
پژوهشگران را به مطالعه سیاست گذاری به عنوان یک پدیده بسیط با بهره گیری حداکثری از رویكردهای 
پژوهش استقرایی برای حرکت به سمت توسعه الگوهای نظری جدیدتر با قدرت تبیین کنندگی باالتر یا تالش 
برای بومی سازی نظریه های موجود برای تبیین دقیق تر تغییرات سیاست سالمت در کشور رهنمون می سازد.

8. چارچوب حکومت و مردم در ایران: رویکرد نهادی )1398(. فرج اهلل رهنوردآهن، حسین 
علیپور، فرزین دهدار، حیدر خلیلی. مدیریت دولتی، دوره 11، شماره 1، صص 27-46

چکیده
هدف: نظر به اهمیت رابطه حكومت و مردم به عنوان یكی از مباحث کلیدی در گفتمان های سیاسی 
و خأل مطالعات و پژوهش  های نظری مرتبط در نظام جمهوری اسالمی، هدف این پژوهش دستیابی به 

الگوی رابطه حكومت و مردم در ایران با رویكرد نهادی است.
روش: این پژوهش به روش کیفی داده  بنیاد انجام  شده است. جامعه آماری آن خبرگانی هستند 
که در زمینه حقوق عمومی و ساختار سیاسی حكومت، از دانش و تجربه عملی برخوردارند. خبرگان به 

روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند و داده ها با استفاده از نرم افزار اطلس مدیریت شده است.
عنوان  با  مردم  و  حكومت  رابطه  محوری  مقوله  مصاحبه ها،  متن  تجزیه وتحلیل  از  پس  یافته ها: 
»مردم ساالری دینی« احصا شد که ابعاد اصلی خادمیت، اقتدارگرایی، قانون گرایی الهی و نظارت و هدایت را 
دربرمی گیرد. پس از شناسایی عوامل علّی، میانجی و تعدیل کننده، چارچوب نهایی تدوین شد. یافته ها نشان 
داد که تفكر ایدئولوژیک دولتمردان، اعتدال گرایی )تساهل و تسامح(، التزام به قانون اساسی و تفكر حاکمیتی 
حكمرانان، از عوامل مؤثر بر رابطه حكومت و مردم هستند. در ضمن نوع رابطه حكومت و مردم می تواند 

پیامدهایی مانند اعتماد عمومی، رضایت عمومی، مشروعیت و شكاف اجتماعی را به دنبال داشته باشد.
نتیجه گیری: تنظیم رابطه حكومت و مردم با رویكرد نهاد قانون اساسی، آثار مثبتی مانند رضایت و 
اعتماد عمومی به همراه دارد و مشروعیت حكومت را در میان مردم افزایش داده و زمینه حذف شكاف 

اجتماعی را فراهم می کند.
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 .)1398 )بهار  ایران  دولتی  سازمان های  اجتماعی  پاسخگویی  برای  چارچوبی  تدوین   .9
فرج اهلل رهنوردآهن، علی جوکار، حبیب اهلل طاهرپورکالنتری، مهدی رسولی قهرودی. مدیریت 

سازمان های دولتی، دوره 7، شماره 2، پیاپی 26، صص 115-134

چکیده
پاسخگویی اجتماعی سازمان های دولتی یكی از الزامات حاکمیت عمومی در کشور است. این نوع 
پاسخگویی برای واکنش به گروه های اجتماعی صورت می گیرد. هدف این پژوهش تدوین چارچوبی 
برای استقرار پاسخگویی اجتماعی در سازمان های بخش دولتی ایران مبتنی  بر روش کیفی داده بنیاد 
این پژوهش شامل خبرگانی است که در حوزه ی پاسخگویی اجتماعی دارای  آماری  است. جامعه ی 
با توجه به چارچوب پژوهش، برای گردآوری داده های موردنیاز  دانش کافی و تجربه عملی هستند. 
تحلیل  از  پس  است.  شده  استفاده   Atlas ta نرم افزار  مبتنی بر  ساخت یافته  نیمه  روش  از  پژوهش 
ابعاد سنجش پاسخگویی اجتماعی )شفاف سازی، مشارکت جویی، ارزشیابی عملكرد،  متن مصاحبه ها، 
رسیدگی به شكایات، خدمات پایدار و برآورده سازی( به عنوان مقوله محوری و متغیرهای علّی، میانجی 
و تعدیل کننده شناسایی شده و چارچوب نهایی تدوین شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که الزامات 
فكری  بلوغ  و  سازمانی  وجهه  قانونی،  الزامات  سازمانی،  فرهنگ  سازمان،  مأموریت  نوع  بین المللی، 
جامعه از عوامل مؤثر بر استقرار پاسخگویی اجتماعی در سازمان های دولتی است. در ضمن، استقرار 
افزایش اعتماد عمومی، رضایت  پیامدهایی مانند  پاسخگویی اجتماعی در سازمان های دولتی موجب 

عمومی و رشد و تعالی جامعه است.

10. شناسایی و تحلیل عوامل پیش برنده ارتقای جذابیت مقصد برای توسعه کسب وکارهای 
مهدی  محمدکاظمی،  رضا  احمدپورداریانی،  محمود   .)1398 )زمستان  پزشکی  گردشگری 
خادمی گراشی، رضا رضائی. توسعه کارآفرینی، دوره 12، شماره 4، پیاپی 46، صص 500-

481

چکیده
پژوهش حاضر با هدف تحلیل عوامل مؤثر بر ارتقای جذابیت مقصد برای توسعه کسب وکارهای 
ایران انجام شده است. این پژوهش براساس هدف، کاربردی و از نظر  حوزه گردشگری پزشكی در 
ـ اکتشافی )کیفی ـ کّمی( است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل خبرگان  روش شناسی، آمیخته 
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دانشگاهی در حوزه گردشگری پزشكی و مدیران بیمارستانی، و در بخش ّکمی شامل بیماران خارجی 
است که برای درمان به شهر تهران پذیرش گرفته اند. 35 مؤلفه نهایی جذابیت یک کشور به عنوان 
مقصد گردشگری پزشكی از میان 85 مؤلفه استخراجی حاصل از مرور ادبیات و پژوهش های مشابه 
و سه بار تكرار روش دلفی به دست آمد. مؤلفه های نهایی در هشت عامل اصلی کشور مقصد )شرایط 
و  اطالعاتی  عوامل  اجتماعی ـ فرهنگی،  عوامل  دولت،  نگرش  رقابت پذیری،  تقاضا،  شرایط  عامل(، 
بازاریابی، عوامل مرتبط با درمان )خدمات و امكانات پزشكی( و زیرساخت ها و صنایع وابسته دسته بندی 
نرم افزار  و  معادالت ساختاری  الگوسازی  در  ـ تأییدی  عاملی  تحلیل  با روش  پیشنهادی  الگوی  شدند. 
SmartPLS 2 تحلیل و برازش مناسب آن تأیید شد. اولویت و رتبه با AHP فازی نشان داد: عوامل 
با وزن 0/188 و شرایط  رقابت پذیری  با وزن 0/259،  امكانات پزشكی(  و  با درمان )خدمات  مرتبط 
کشور مقصد با وزن 0/166 در میان هشت مؤلفه اصلی، بیشترین وزن را در میان شاخص های جذابیت 

گردشگری پزشكی به دست آوردند.

)پاییز  صادرات  توسعه  مشی  خط  تدوین  در  الکترونیک  حاکمیت  چارچوب  طراحی   .11
1398(. فرج اهلل رهنوردآهن، علیرضا سیحون، مهدی مرتضوی، حبیب اهلل طاهرپورکالنتری. 

چشم انداز مدیریت دولتی، سال دهم، شماره 39، صص 102-129

چکیده
هدف: نظر به اهمیت حاکمیت الكترونیک به عنوان یكی از مباحث کلیدی در خط مشی گذاری و 
خأل مطالعات و پژوهش های نظری مرتبط در ایران، هدف این پژوهش دستیابی به چارچوب استقرار 
به روش  پژوهش  این  است. روش شناسی:  توسعه صادرات  تدوین خط مشی  در  الكترونیک  حاکمیت 
کیفی داده بنیاد انجام شده است. جامعه آماری خبرگانی هستند که در زمینه تدوین خط مشی توسعه 
صادرات از دانش و تجربه عملی برخوردارند. خبرگان به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب و داده ها 
با استفاده از نرم افزار اطلس مدیریت شده است. یافته ها: پس از تجزیه و تحلیل متن مصاحبه ها، مقوله 
احصا شد که  توسعه صادرات«  تدوین خط مشی  در  الكترونیک  »استقرار حاکمیت  با عنوان  محوری 
یافته ها  است.  الكترونیک(  دولت  و  پاسخگویی  شفاف سازی،  ذی نفعان،  )مشارکت  اصلی  ابعاد  شامل 
نشان داد مطالبه گری صادرکنندگان، اولویت دهی به صادرات غیرنفتی، و گسترش ICT از عوامل مؤثر 
بر استقرار »حاکمیت الكترونیک در تدوین خط مشی توسعه صادرات« هستند. محدودیت ها و پیامدها: 
الكترونیكی  استقرار حاکمیت  از محدودیت های  اعتماد صادرکنندگان  و جلب  تفكر حاکمیت عمومی 
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صادرکنندگان،  اعتماد  مانند  پیامدهایی  به  می تواند  حاکمیتی  چنین  استقرار  عملی:  پیامدهای  است. 
رضایت ذی نفعان حوزه صادرات، مشروعیت و بهبود کیفیت خط مشی های صادراتی منجر شود و آثار 
مثبتی مانند رضایت و اعتماد صادرکنندگان داشته و مشروعیت حكومت را در میان ذی نفعان باال برده و 
کیفیت خط مشی ها را در کشور ارتقا می دهد. ابتكار یا ارزش مقاله: این تحقیق با شناسایی عوامل علّی، 
مداخله گر و تعدیل کننده و تدوین چارچوب نهایی به یافته های پژوهشی در حوزه حاکمیت الكترونیک 

و خط مشی گذاری توسعه صادرات می افزاید.

12. طراحی مدل ارزیابی عملکرد نظام مالیاتی کشور با رویکرد رعایت اصول اخالقی )تابستان 
چشم انداز  شمس.  عبدالحمید  نرگسیان،  عباس  عفری،  علی  واعظی،  سیدکمال   .)1398

مدیریت دولتی، سال دهم، شماره 38، صص 121-158

چکیده
هدف: امروزه توجه بسیار کمی به رعایت اصول اخالقی در بسیاری از سازمان ها و از جمله نظام 
مالیاتی کشور صورت می گیرد. در این پژوهش، سعی خواهد شد تا از دریچه رعایت اصول اخالقی 
با  مالیاتی  نظام  عملكرد  ارزیابی  وزن دهی شاخص های  و  دسته بندی  شناسایی،  به  جامعه،  عرفی  و 
پیمایشی  و  توصیفی  پژوهش  روش  رویكرد:  روش شناسی/  طراحی/  شود.  پرداخته  اخالقی  رویكرد 
از نوع اکتشافی است، که به صورت کیفی و کّمی انجام شده است. مشارکت کنندگان پژوهش در 
بخش کیفی شامل 35 نفر از افراد خبره هستند. در بخش کّمی جامعه آماری شامل تمامی مؤدیان 
مالیاتی که در زمان انجام پژوهش به سازمان مالیاتی مراجعه کرده بودند، با توجه به نامحدودبودن 
ـ گرجسی 384 نفر به عنوان حجم  جامعه با روش نمونه گیری تصادفی ساده و از طریق جدول مورگان 
نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده های مورد نیاز از روش مصاحبه در فاز کیفی و پرسشنامه 
بسته در فاز کّمی استفاده شد که روایی آن با نظرات خبرگان و پایایی نیز با آلفای کرونباخ بررسی 
شد که مقدار آلفای به دست آمده برابر شد با 0/78 و مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل 
نتایج  پژوهش:  یافته های  گرفته شد.  بهره  اموس  نرم افزار  معادالت ساختاری،  الگوسازی  از  داده ها 
سازمان،  اخالقی  زیرساخت های  مقوله  چهار  خبرگان  با  انجام شده  مصاحبه های  طی  که  داد  نشان 
اخالقی  زیرساخت های  تولید،  اخالقی  زیرساخت های  فرهنگی،  و  اجتماعی  اخالقی  زیرساخت های 
ابعاد اصلی مدل شناسایی شدند که هر یک دارای زیرمقوله هایی بوده  قوانین و مقررات به عنوان 
است.  ارائه شده  الگوی  مناسب بودن  از  نشان  نیز  مدل  برازش  نتایج  و  شدند  الگوسازی  که  است 
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محدودیت ها و پیامدها: ممكن است بخش آمار استنباطی پژوهش )الگوی ارائه شده( با گذشت زمان 
و تغییر نگرش ها و شرایط دچار تغییرات جزئی یا عمده شده که نمی توان نتایج را به آینده تعمیم داد 
و در واقع الگوی ارائه شده برای شرایط فعلی است. پیامدهای عملی: خروجی این پژوهش الگویی 
از آن  ارزیابی عملكرد نظام مالیاتی  الگو برای  است که پژوهشگران آینده می توانند به عنوان یک 
افزایش عملكرد سازمانی،  تأثیر اخالقیات بر  ابتكار: مقاله ضمن نشان دادن چگونگی  استفاده کنند. 

به توسعه الگوهای ارزیابی عملكرد کمک می کند.

13. مدل حاکمیت نوین در اداره کالن شهرهای ایران )تابستان 1398(. زهرا سرگزی، فرج اهلل 
 ،2 دوره  دفاعی،  سازمان های  در  نوآوری  مدیریت  طاهرپورکالنتری.  حبیب اهلل  رهنوردآهن، 

شماره 2، پیاپی 4، صص 57-84

چکیده
هدف از حاکمیت شهری تقویت فرآیند توسعه شهری است به گونه ای که محیط مناسبی برای 
زندگی راحت و کیفی شهروندان، به تناسب ویژگی های اجتماعی و اقتصادی آنان فراهم شود. پژوهش 
حاضر با هدف ارائه الگویی برای حاکمیت خوب شهری در کالن شهرهای ایران انجام شده است. این 
ـ پیمایشی است. نمونه  پژوهش از نظر هدف شناختی کاربردی و از نظر روش شناختی از نوع توصیفی 
پرسشنامه محقق ساخته  از  داده ها  برای جمع آوری  است.  ایران  پژوهش شامل 40 کالن شهر  آماری 
استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که متغیرهای فناوری ارتباطات و اطالعات، سرمایه 
اجتماعی، مدیریت دانش فضایی و جهانی شدن به صورت مستقیم بر حاکمیت خوب شهری تأثیرگذار 
هستند، اما تأثیرگذاری »مطالبه گری شهروندان« بر حاکمیت خوب شهری تأیید نشد. همچنین نقش 
تعدیل گری فرهنگ مشارکت بین سرمایه اجتماعی و حاکمیت خوب شهری و نقش تعدیل گری تمایل 
مقامات محلی بین جهانی شدن ادراک شده و حاکمیت خوب شهری تأیید نشد، اما نقش تعدیل گری 
تمایل  تعدیل گری  نقش  و همچنین  و حاکمیت خوب  مطالبه گری شهروندان  بین  فرهنگ مشارکت 

مقامات محلی بین توسعه ICT و حاکمیت خوب شهری به اثبات رسید.
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مهدی  جهانگیری،  علی   .)1398( مدیران  مدیریتی  مربیگری  نقش  ایفای  مدل سازی   .14
سال  نفت،  صنعت  در  انسانی  منابع  مدیریت  شمس.  عبدالحمید  رنگریز،  حسن  ذوقی، 

یازدهم، شماره 42، صص 33-60

چکیده
در سال های اخیر بسیاری از شرکت های پیشرو دریافته اند که مدیران نقش حیاتی در پیشبرد اهداف 
انسانی داشته و مسئولیت توسعه کارکنان به مدیران آن ها محول شده است. در  و برنامه های منابع 
راستای اجرای این مسئولیت، یكی از نقش هایی که امروزه به مدیران واگذار شده، مربیگری است. از 
این رو الگوسازی ایفای نقش مربیگریِ ِ مدیریتِی مدیران در صنعت نفت ایران، هدف اصلی از انجام این 
پژوهش کیفی، براساس رویكرد نظریه داده بنیاد، در نظر گرفته شد. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه های 
نیمه ساختاریافته بود. به منظور گردآوری اطالعات با به کارگیری روش نمونه گیری هدفمند و نمونه گیری 
گلوله برفی، با 16 نفر از نخبگان دانشگاهی و خبرگان صنعت نفت مصاحبه صورت پذیرفت. تحلیل 
انجام گرفت.  انتخابی  باز، کدگذاری محوری و کدگذاری  و پردازش داده ها در سه مرحله کدگذاری 
یافته های پژوهش حاضر نشان دهنده 11 مقوله اصلی، 27 مقوله فرعی و 71 مفهوم در ایفای نقش 

مربیگری مدیریتی برای مدیران بود.

فرامرزی  تجربه  و  مالکیت  ساختار  نقش  تحلیل  صادراتی؛  عملکرد  و  فرهنگی  هوش   .15
)پنجمین: تهران: 1397(. مهدی خادمی گراشی، ساناز آذرنوش، هانیه فتحی. کنفرانس ملی 

پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری

چکیده
خالصه: هدف از پژوهش حاضر، بررسی هوش فرهنگی و تأثیر آن بر عملكرد صادراتی شرکت های 
صادرکننده صنایع غذایی است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها 
توصیفی، از نوع پژوهشی است. به این منظور اطالعات مدیران 68 نمونه از شرکت های صادرکننده صنایع 
غذایی در سال های 1395-1392 در استان تهران از طریق پرسشنامه گردآوری، تجزیه و تحلیل شد. در 
سنجش روایی از دو روش روایی محتوایی و همگرا، در تحلیل پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. 
نتایج حاصل از پیمایش نشان می دهد بین هوش فرهنگی و عملكرد صادراتی رابطه مثبت وجود دارد و 
متغیرهای فراشناختی، شناختی، انگیزشی و رفتاری بر میزان رضایت از موقعیت بازار و سودآوری صادرات 
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در مراحل مختلف ورود به بازارهای جدید تأثیر مثبت دارند. با این حال شرکت هایی با تجربه فرامرزی بیش 
از ده سال و ساختار مالكیت خصوصی عملكرد صادراتی مطلوب تری در این صنعت داشته اند.

16. Ownership structure, capital structure and firm survival (2019). Mehdi  
Rasouli Ghahroudi, Yasuo Hoshino, Ehsan Fakhraei. International Journal of 
Economics and Finance, Vol. 11, No. 11, p. 19-29  .

Abstract: 
This study investigates the influence of ownership structure and capital structure 
on the survival of firms on Iran’s stock market from 2005 to 2015. Firm survival 
is measured in terms of the exit of the firm “i” in year “t” from among 484 firms 
listed in the Tehran Stock Exchange. We have used a binary logistic regression 
method to test the hypotheses. The results reveal a significant inverse relationship 
between capital structure and firm survival and between major ownership and  
firm survival on the stock market, as well as a significant direct relationship  
between institutional ownership and firm survival. Thus, firms with a higher ratio 
of debt to assets have a higher probability of survival. However, those with a 
higher ratio of institutional ownership are less likely to survive.

17. The Impact of knowledge management orientation on new product  
commercialization : the mediating role of market orientation )October 2019(. 
Mehdi Rasouli Ghahroudi, Yasuo Hoshino, Fereshteh Ahmadpoury. American 
Journal of Industrial and Business Management, Vol. 9, No. 10, p. 20 

Abstract: 
The knowledge management orientations that firms adopt as a business input may 
lead at least partially to the superior performance of the new products they introduce  
to the market. Our empirical research investigates the know-ledge management  
orientation effect on new product commercialization per-formance, using data  
collected from 700 Iranian manufacturing firms in six industries including plastic, 
steel manufacturing, construction, machinery, stone, mine, and Nano industries. 
However, our final sample due to missing data is 252 firms. Further, we study 
the mediating role of proactive and res-ponsive market orientation. Our findings  
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indicate that knowledge manage-ment orientation is positively associated with three 
aspects of new product commercialization, namely product advantage, new product 
development, and the number of new products introduced to the market. However, 
there was no significant mediating role in market orientation. Finally, our results  
show that market orientation and knowledge management orientation affect  
commercialization performance and therefore could improve new product  
commercialization.

18. The Macroeconomic determinants and the impact of sanctions on FDI in Iran 
)2020(. Mehdi Rasouli Ghahroudi, Li Choy Chong. Economics & Business, Vol. 
34)1(, p. 15-34.

Abstract: 
In this paper, we examine the impact of the macroeconomic determinants of  
foreign direct investment inflows. We also investigate the moderating role 
of sanctions in FDI inflows into Iran. The empirical results reveal that macro  
determinants such as infrastructure, exchange rate, inflation rate, investment  
return, and governance have a long-run impact on FDI inflows in Iran. Our  
findings also show that GDP growth rate and trade openness have no signifi-
cant effect on FDI. Our results indicate that sanctions do not have a significant  
moderating role in the relationship between macroeconomic factors and foreign 
direct investment. Surprisingly, international sanctions have a positive relationship 
with FDI inflows in Iran. Furthermore, sanction has a positive impact on inflation 
rate and exchange rate in Iran. Finally, our findings show that sanctions have had 
a significant impact on Iran’s economic growth in recent years due to increasing 
the severity level of sanctions.

19. Competence creating subsidiaries and the knowledge transfer: the role of  
embeddedness and absorptive capacity )2019(. Mehdi Rasouli Ghahroudi.  
Academy of Management )AOM( - Academy of International Business )AIB( 
Aalto University )USA(.

20. Strategic planning of product development and brand development )May 
2019(. Mehdi Khademi Gerashi, Danial Shahrabi Farahani, Mohsen Moradian. 
International Conference on Business, Commerce and Management Studies.
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مقاله های اعضای هیأت علمی موسسه در گروه آموزشی حقوق

1. گزارش نشست گروه حقوق مدنی؛ نقد رأی در مورد معامله وکیل با خود )بهار 1398(. اکبر 
میرزانژادجویباری، احمد شهنیایی. فصلنامه رأی، شماره 19، صص 131-152

چکیده
در تمامی مواردی که وکیل طبق قرارداد وکالت اختیار مطلق برای خرید یا فروش مالی دارد، امكان 
یا عدم امكان معامله وکیل با خودش می تواند محل بحث باشد. در مورد این مسئله با توجه به نبود 
صراحت کافی در قانون مدنی، هم در میان حقوقدانان و هم در رویه قضایی اختالف نظر وجود دارد. 
این اختالف نظر در آرای صادرشده از دو شعبه مختلف دادگاه تجدیدنظر استان تهران منعكس شده و 

هر دو رأی در نشست گروه حقوق مدنی بررسی شده است.

2. مبانی حقوقی عدم شمول ماده 141 الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت در مورد 
انحالل شرکت های سهامی بر بانک ها )سی امین: تهران: 1398(. احمد شهنیایی. سی امین 

همایش بانکداری اسالمی.
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کتب منتشر شده اعضای هیات علمی

Mehdi Rasouli Ghahroudi, Yasou Hoshino, Stephen Turnbull (November 2018). 
Foreign direct investment: ownership advantages, firm specific factors, survival 
and performance. Singapore; Hackensack, NJ: Word Scientific Publishing Co. 
Pte Ltd.

The purpose of the book is to extend and develop the

 26  (8933آذر  –خانه کتاب تدوین:) ، مقاله، کتابهانامهپایان –8931 –پژوهشنامه  –ریزی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه

 مدیریت آموزشی گروه درکتاب منتشر شده عضو هیأت علمی موسسه 
 

Mehdi Rasouli Ghahroudi, Yasou Hoshino, Stephen Turnbull (November 2018). Foreign direct 
investment: ownership advantages, firm specific factors, survival and performance.  Singapore; 
Hackensack, NJ: Word Scientific Publishing Co. Pte Ltd. 

 

The purpose of the book is to extend and develop 
the literature on foreign direct investment (FDI) and 
multinational corporation (MNCs) subsidiaries. There 
are several reasons for studying foreign investment 
and ownership. First, firms need to identify which host 
country industry factors are important in choosing 
among the various type of equity ownership (e.g. 
international joint ventures or wholly-owned 
subsidiary). Second, international diversification 
through foreign market entry can provide growth and 
profitability at rates unavailable in home markets. A 
third reason this warrants some attention is that type of 
ownership can affect attempts to counter international 
competition by engaging foreign rivals on their home 
turf. Fourth, firms have the option of choosing the 
appropriate equity ownership for international markets 
based on balancing their resources, capabilities, and 
international experience with their desire for 
ownership and control. This book extends the literature 
in FDI by providing empirical support for several 
theories and previously defined and/or tested 
constructs. For example, the parent and subsidiary's 
factors measured in this study suggest the importance 
of internalization and ownership advantages of 
Dunning's eclectic theory. 
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دفتر آمار و پایش اقتصادی

با توجه به تعریف مأموریت پشتیبانی فكری و پژوهشی از سیاست گذاری اقتصاد کالن برای مؤسسه 
در دولت های یازدهم و دوازدهم و استقرار دبیرخانه  ستاد اقتصادی دولت در مؤسسه، ضرورت ایجاد 
در مؤسسه  اقتصادی  تحلیل تحوالت و سیاست های  و  پایش  بر  تمرکز  با  پژوهشی جدید  دفتر  یک 
احساس می شد. به این منظور، دفتر پایش اقتصادی، در راستای تحقق اهداف و ماموریت های پژوهشی 
و سیاست گذاری موسسه در دوره ی جدید، در پایان سال 1392 تشكیل شد. این دفتر با به کارگیری 
مجموعه ای از پژوهشگران جوان و مستعد علوم اقتصادی شروع به کار کرد. وظایف و اهداف اصلی 

تعریف شده برای این دفتر به شرح زیر است:
 پایش مستمر حوزه های مختلف اقتصاد کالن در راستای ارائه تصویری جامع و بهنگام از وضعیت 

اقتصادی کشور
مختلف  سناریوهای  اساس  بر  اقتصادی  متغیرهای  از  میان مدت  و  کوتاه مدت  پیش بینی های  ارائه   

سیاستی
 تحلیل سیاست های اقتصادی و تعیین اولویت های سیاست گذاری کالن اقتصادی در چارچوب مدل 

برنامه ریزی مالی
 مشارکت کارشناسی در حوزه سیاست گذاری و ارائه اظهارنظر برای ارجاعات ریاست محترم مؤسسه 

و معانت پایش و سیاست های اقتصادی
آماری  خألهای  پوشش  به منظور  شاخص سازی  و  اقتصادی  داده های  پایگاه  توسعه  و  پیاده سازی   

اقتصاد کشور 
در راستای تحقق اهداف تعریف شده، این دفتر طی این سال ها تالش کرده است تا ضمن پوشش 
خألهای آماری موجود در نظام آماری کشور، تحوالت اقتصاد کالن را به طور مستمر در یک چارچوب 
سال  تا  دفتر  این  فعالیت  های  تمرکز  منظور،  بدین  کند.  گزارش  و  تحلیل  پایش،  استاندارد  تحلیلی 
1393 بر فراهم کردن زیرساخت  های الزم بود. از سال 1394، ضمن گسترش این زیرساخت  ها، تمرکز 
فعالیت  ها بر ارائه گزارش  های تحلیلی و ادواری از تحوالت و چشم انداز اقتصاد کالن کشور است. در 
حال حاضر، دفتر پایش اقتصادی عالوه بر فعالیت های گفته شده در جداول زیر، گزارش هایی نیز بر 
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حسب درخواست ها و ارجاعات معاونت پایش و سیاست های اقتصادی و ریاست مؤسسه تهیه می کند.
در دوره 1394-1387 در مجموع 690 گزارش و در سال 1398، در مجموع 180 گزارش در دفتر 
ریاست  ارجاعات  و  دفتر  ادواری  گزارش های  شامل  گزارش ها  این  است.  تهیه شده  اقتصادی  پایش 
مؤسسه و معاونت پایش و سیاست های اقتصادی است که در قالب اظهارنظر و گزارش موردی تهیه و 

ارسال شده است )جدول 1(. 

جدول 1 -تعداد گزارش های تهیه شده طی سال های 1394-1398

جمع کل13971398-1394شاخصعنوان برنامهردیف

25286338تعدادگزارشهایادواری1

77986تعدادگزارشهایموردی2

12541166تعدادتهیهاظهارنظرها3

454136590-جمع کل

گزارش های تهیه شده در دوره 1398-1394، غالبًا برای استحضار سیاست گزاران، ریاست مؤسسه 
و معاون پایش و سیاست های اقتصادی تهیه و ارائه شده اند. در مجموع، حدود 50 درصد از گزارش های 
دفتر در دوره مورد اشاره، گزارش هایی بوده که به صورت ادواری از سوی پژوهشگران دفتر تهیه شده 
ارائه  و  تهیه  یا ساالنه  به صورت فصلی  اندکی  تعداد  و  ماهانه  به صورت  این گزارش ها  بیشتر  است. 

شده اند. فهرست گزارش های ادواری در جدول 2 ارائه شده است.
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جدول 2- شرح گزارش های ادواری تهیه شده طی سال های 1394-1398

جمعتهیه کنندگان13971398-1394عنوان گزارش ادواریردیف

127همکارانبخشحقیقی10621گزارش های بخش حقیقی 

10لیالنصیریبیرامی،مهدیامینیراد64چکیدهتحوالتتولیدناخالصداخلی1

2
چکیدهتحوالتبخشهایصنعتو

معدن
20لیالنصیری،فاطمهبلباسی173

37ساراپورادبی2611خالصهتحوالتبازارمسکن3

322خالصهتحوالتتورم4
لیالرشنوادی،فاطمهگریوانی،

احمدقلیبرکیش
34

10حمیدزارعی91خالصهتحوالتبازارکارایران5

16-160سایر6

63همکارانبخشخارجی567گزارش های بخش خارجی

32مهدیمهرانفر،مریمشادی293تحوالتترازپرداختهاوتجارتگمرکی7

19فاطمهرفیعی،فاطمهیوسفی172خالصهتحوالتاقتصادجهان9

12فاطمهرفیعی102بررسیتحوالتبازارنفت10

13همکارانبخشدولت121گزارشهایبخشدولت

13عذرامحمدی،یاسرپاکدامن121خالصهتحوالتوضعیتمالیدولت11

99همکارانبخشپولی7821گزارش های بخش پولی و بانکی

22لیالرشنوادی،فاطمهیوسفی202خالصهتحوالتپولیوبانکی12

36مهدیکرامتفر2610چکیدهتحوالتبازاراوراقتأمینمالی13

41مهدیکرامتفر329خالصهتحوالتبازارسرمایه14

36مجموعهایازهمکاراندفتر036گزارش های رصد اقتصادی

036گزارشهایهفتگیرصداقتصادی15
یاسرمالیی،فاطمهرفیعی،مهدی

مهرانفروسایرهمکاران
36

504172676جمع کل

همچنین، دفتر آمار و پایش اقتصادی به فراخور شرایط اقتصادی داخلی و بین المللی گزارش هایی 
را به صورت موردی تهیه می کند. از جمله ی این گزارش ها می توان به گزارش »کاهش رشد اقتصادی 
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چین و اثر آن بر اقتصاد جهانی«، »خالصه تحوالت اقتصادی ترکیه«، »تحوالت تكنولوژی در استخراج 
نفت و اثر آن بر قیمت نفت«، و »بررسی عملكرد اشتغال« اشاره کرد. در مجموع، در سال 1398 بالغ 

بر 9 گزارش موردی در دفتر تهیه شده است.



همکاران پژوهش نامه

دفتر خدمات پژوهشی

علی متوسلی
مهسا موسوی

اعظم اسماعیلی
میترا اولیایی كلور

پروین خاكسار حقانی دهکردی
محمد حسینی اصفهانی

محمود شهبازی

دفتر طرح های پژوهشی

مهرداد علیمرادی
بهزاد شیرازی

رضا اسدی
لیال صوفی زاده
غزاله پورذهبی

ابوالفضل درمان
الهام گویلی

کتابخانه

نرگس زندی روان
مریم كریم خان




	SIASAT-PAJOOHI2.pdf
	Blank Page
	Blank Page




