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  سوابق تحصيلیسوابق تحصيلی

 فرانسه. -1پاریس -دانشگاه سوربن ،)اقتصاد صنعت( علوم اقتصادیدکتری  :1385 - 1379 

 .تهران، دانشگاه نامه ریزیتوسعه اقتصادی و برکارشناسی ارشد  :1375 - 1373

 .)س( الزهرا، دانشگاه اقتصاد نظریکارشناسی  :1373 - 1369

 فیزیک. -دیپلم ریاضی: 1365-1369

 تجارب دانشگاهیتجارب دانشگاهی

 اجتماعی دانشگاه تربیت مدرس -استادیار گروه مهندسی سیستمهای اقتصادی : تا کنون 1387

راهبردهای سرمایه گذاری و ارزیابی مالی، سازماندهی  ،پول و بانک، بازارهای مالی اسالمی دروس تدریس شده:

 ، قیمت گذاری انرژیمالیه عمومیروش تحقیق، مبانی اقتصاد، اقتصاد بنگاه، توسعه و رشد، صنعتی،

 

 دانشکده علوم اداری – : مدرس دانشگاه شهید بهشتی1387

 اقتصاد صنعتی و مهندسی پیشرفته :درس تدریس شده

 

 و اجتماعی دانشکده علوم اقتصادی-شگاه الزهرادان مدرس :1385-1387

 اقتصاد خرد؛ اقتصاد کالن، روش تحقیق دروس تدریس شده:

 

 دانشکده مدیریت -دانشگاه تهرانمدرس  :1385-1386

 ، اقتصاد برای مدیراناقتصاد خرد؛ اقتصاد کالن دروس تدریس شده:

 

 سازمانیسازمانی  تجاربتجارب

 .سازمان برنامه و بودجه -ر اقتصاد کالن دفت کشوری کارشناس برنامه ریزی :1375-1378

 .سازمان برنامه و بودجه -دفتر امور پژوهشی  بودجهکارشناس : 1375

 عضويت در کميته ها

 عضو شورای گروه سیستم های اقتصادی اجتماعی دانشگاه تربیت مدرس :1387-تاکنون

 ت مدرسعضو شورای گروه مدیریت سیستم و بهره وری دانشگاه تربی :1387-تاکنون

وزارت علوم، تحقیقات و  - عضو کمیته برنامه ریزی علوم اقتصادی شورای برنامه ریزی آموزش عالی :1390

 فناوری

 کاربردی-عضو کمیته تخصصی مدیریت و اقتصاد دانشگاه جامع علمی :1388-1390

 عضو كمیته علمي جشنواره ملي بهره وري :1393- 1392

 سالمی بانک تجارت.عضو مدعو کمیته بانکداری ا :1393

 تاکنون: عضو انجمن علمی اقتصاد اسالمی ایران -1394
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 تا کنون: عضو کمیته فرهنگی دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها دانشگاه تربیت مدرس -1396

 افتخارات

  (1373 ) کارشناسی دانشگاه الزهرادوره رتبه اول 

  (1375 دی )رشته علوم اقتصارتبه برتر کنکور دکتری اعزام به خارج 

  رتبه های برتر  خاصکسب بورس تحصیلی دکتری اعزام به خارج وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 (1382-1378، ماه 46به مدت اعزام به خارج ) کنکور

   موسسه( کسب بورس تحصیلی وزارت علوم فرانسهSFERE)  

 برنامه رای همکاری در تدوین بلوح تقدیرازمعاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه  دریافت

 (1378) سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران

  

  پژوهشی –فعاليت های علمی 
 

ه کارشناسی ارشدعنوان پایان نام            

 ( 1375محمدی پرستو )- توزیع اعتبارات عمرانی و برخورداری استانها از خدمات عمومی، دوره برنامه اول

 دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران. - پایان نامه کارشناسی ارشد - 1372تا  1368هوری اسالمی ایران جم

 رساله دکتریعنوان        

 Mohammadi Parastoo (2006) - La croissance du secteur automobile en Iran (1993-

2003) : une approche systémique, Thèse pour le doctorat en science économique, 

Université Sorbonne-Paris I. 

 هاکتاب 

 رشد صنعت خودرو درایران: تحلیل اقتصادی از مسیر رشد صنعت  "  -2012-پرستو محمدی

 )به زبان فرانسه( صفحه 368 -انتشارات دانشگاهی اروپا- "خودرو طی چهار دهه

 

 Mohammadi Parastoo (2012)- La croissance du secteur automobile en Iran :Analyse 

économique de la trajectoire du secteur automobile iranien en quatre décennies - 

Editions universitaires europeennes - 368 pages-  SBN: 978-3-8381-8087-8 

  ری و تامین مالی گردآوری مجموعه مقاالت اولین گردهمایی بین المللی بانکدا  -1395 –پرستو محمدی

 فارسی و انگلیسی د دو جل –انتشارات پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس  -اسالمی

 

 طرح پژوهشی

 طرح بررسی رویه ها و الگوهای مطلوب تامین مالی مشارکتی در بانکداری اسالمی، مسوول انجام 

 1396 - ییو دارا وزارت امور اقتصادی معاونت اقتصادی کارفرما:

 بهبود در نرخ بكارگیري اظهارنامه هاي : فاز دوم طرح جامع مالیاتی با گزارش پژوهشی در همکاری

 1392 - سازمان امور مالیاتی کشور -تسهیلي مالیاتي الكترونیكي با مدل پیشنهادي از شبكه خدمات

  تاثیر ریسك در مدلسازي مالي قراردادهاي پروژه هاي نیروگاه هاي حرارتيطرح  درناظر راهنما – 

 1391 –شرکت مپنا 

 در طرح توزیع درآمد و راه های تحقق عدالت اجتماعی در ایران با گزارش پژوهشی " بررسی  همکاری

سازمان  -تاثیر متغیرهای پولی و مالی بر توزیع درآمد در ایران با استفاده از مدل های اقتصاد سنجی"
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 1376 -برنامه و بودجه 

 1377 -سازمان برنامه و بودجه –دفتر اقتصاد کالن  -رانهمکاری در طرح یارانه انرژی در ای 

  سازمان  –دفتر اقتصاد کالن  –اقتصاد بدون اتکا به درآمدهای حاصل از صادرات نفت  برنامههمکاری در

 1377 -برنامه و بودجه

 پژوهشی  -مقاالت علمی
 
از سوخت خودروها در  بررسی اقتصادی هزینه آلودگی ناشی،  1391-پرستو محمدی -ارسالن حاجی نیلی .1

  .47، جلد 2شماره , پژوهشی تحقیقات اقتصادی-جله علمی، مبا استفاده ازنظریه کنترل بهینه CNGطرح ملی 

 

نشریه ،  AHPبا استفاده از روش  اتیلن تعیین راهبرد انتقال فناوري ، 1392پرستو محمدی -نیما میرزایی .2

 .24، جلد 2ره , شماتولیدمدیریت مهندسی صنایع و  پژوهشی-علمی

 

بازسازی و ساخت فایده  –هزینه  تحلیل ،  1394 پرستو محمدیحمزه شکیب، معصومه احمدی پازوکی،  .3

فصلنامه  - ايهای شکنندگي خسارت لرزههاي فوالدي مهاربندي شده داراي میانقاب با استفاده از منحنيقاب

 .31-2، جلد2/1، شماره عمران شریف

 

تحلیل ریسک و ارزیابی مالی در پروژه های ، 1394، اسماعیل وصاف یپرستو محمدفرامرز نوری،  .4

 .8جلد ، 26شماره ، مجله دانش مالی تحلیل اوراق بهادار -BOTنیروگاهی 

 

بررسی تاثیر الگوهای تامین مالی بر عملکرد مالی شرکت در ، 1394 پرستو محمدی راضیه رضا قره باغ، .5

، 1، مجله راهبرد مدیریت مالی، شماره ساخت خودرو و قطعات( نوسانات اقتصادی )مطالعه موردی شرکتهای

 .3جلد 

 

بر ارزیابی طرح های سرمایه گذاری  اثرگذار،ارزیابی عوامل  1394، پرستو محمدیشهرزاد درخشان،  .6

 3، جلد 4، شماره خطرپذیر، مجله مدیریت نوآوری

 

ی در سرمایه گذاری خطرپذیر: تاملی عدم تقارن اطالعات، 1394، پرستو محمدیمهرناز حیدری سورشجانی،  .7

 .15جلد  58شماره  ،درچارچوب عقد شرکت و مضاربه، مجله اقتصاد اسالمی

 

، اولویت بندی قراردادهای پرداخت تسهیالت از نگاه کارشناسان 1395، پرستو محمدیمرضیه جهانی،  .8

 .14شماره  11، دوره ترویجی اقتصاد و بانکداری اسالمی -بانکی، فصلنامه علمی

 

های های مراحل مختلف رشد شرکتشناسایی مولفه، 1395، پرستو محمدیمهرناز حیدری سورشجانی؛  .9

 .1، شماره 9دوره ر، نشریه توسعه کارآفرینی، خطرپذی گذاراننوآور در تعامل با سرمایه

 

نکداری چالش های با در رفعبرون سپاری کاربرد  بررسی، 1395، سید محمد جواد طباطبایی ،پرستو محمدی .10

 .17شماره  14، دوره ترویجی اقتصاد و بانکداری اسالمی -فصلنامه علمی ،اسالمی

 

گذاری خطرپذیر و مسائل کارگزاری در سرمایه، 1396، پرستو محمدیمهرناز حیدری سورشجانی؛  .11

 6دوره   -مجله مدیریت نوآوری ،های نوآور در ایرانراهکارهای رفع آنها در مراحل مختلف رشد شرکت

 3ماره ش

 

12. Shaker Saiid - Mohammadi Parastoo (2012),  A Comparative Study on Value-at Risk 

Measuring Methods Using IRR-USD Exchange Rate Data, Journal of advanced 

Science and Engineering Research-Vol 2, No 2. 

13. Shaker Saiid - Mohammadi Parastoo (2012),  Measuring Exchange rate fluctuations 
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Risk using the Value-at-Risk, Journal of Applied Finance and Banking-Vol 2, No 3. 

14. Fatahi-Tarki Sona- Mohammadi Parastoo (2015), Organizational Diagnosis of 

Commercialization in Sheikh Bahaei Science & Technology Park, Resistive 

Economics International Journal, Vol 8. No 52.  

15. Jahani Arezoo, Mohammadi Parastoo, Mashreghi Hamid (2018), Effect of Risk on 

Evaluating the Financing Methods of New Technology- Based Firms, International 

Journal of Industrial Engineering & Production Research, Vol 29, No 2. 

16. Jahani Marzieh, Mohammadi Parastoo (2018), Designing a model to determine the 

preferred Islamic contract for a bank facilities applicant, International Journal of 

Engineering & Technology, Vol 7, No 2.2 

 

 کنفرانس هامقاالت ارائه شده در 
 

1. Mohammadi Parastoo (2009) - Capital Accumulation in Iranian Automotive 

Industry - WASET: International conference on business economics and  management 

, Paris-France. 

2. Mohammadi Parastoo (2009) - Foreign Direct Investment in Iranian Automobile 

Industry -  WASET: International Conference on Trade, Economics, and Finance, 

Paris-France. 

3. Mohammadi Parastoo (2009) - Foreign co-operations and technology transfer – 

Iranian - WASET: International Conference on Sustainable Economic Development, 

Paris-France. 

4. Mohammadi Parastoo (2009) - Approvisionnement local et la croissance du secteur 

- WASET: International conference on economics and financial and industrial 

systems, Paris-France. 

5. Mohammadi Parastoo (2009) - Evolution du travail au sein de l'industrie automobile 

- WASET: International conference on Population and development, Paris-France. 

6. Mohammadi Parastoo (2011) - Ownership changes in Iranian automotive industry- 

World Business, Economics and Finance Conference, Bangkok . 

7. Hosseinzadeh-Hejazi M., Sepehri M.& Mohammadi Parastoo (2015), Logistics 

Outsourcing, Case: Iran Automobile Industry, Annual Switzerland Business Research 

Conference, Geneva, Switzerland. 

 

مرکز  -همایش اخالق در اقتصاد–مسوولیت اجتماعی شرکتها و الزامات آن  -( 1387) پرستو محمدی .8

 .تهران -صلحت نظامتحقیقات مجمع تشخیص م

 

 

)بررسي اقتصادي  CNGافزایش قیمت سوخت و طرح ملي  - (1389) پرستو محمدی -ارسالن حاجی نیلی .9

 تهران. -همایش بهینه سازی مصرف انرژی -در چهارچوب نظریه كنترل بهینه (

 

 

فوالدی در  ارزیابی فنی اقتصادی قابهای خمشی -(1390) پرستو محمدیروانشادنیا حمیدرضا، حمزه شکیب، .10

 تهران-ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله -سطوح عملکردی متفاوت
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قیمت گذاری و کنترل موجودی به  –( 1390) پرستو محمدیسمیه نجفی، محمد اقدسی، عیسی نخعی،  .11

هارمین کنفرانس دومین کنفرانس بین المللی و چ –صورت توام برای کاال های فاسدشدنی با تقاضای احتمالی 

 تهران. –ملی لجستیک و زنجیره تامین 

 

عدم تقارن اطالعاتی در سرمایه گذاری خطرپذیر و شیوه های  –( 1391مهرناز حیدری )،  پرستو محمدی .12

 تهران -پنجمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران - مقابله با آن

 

تعیین ساختار سرمایه بهینه با استفاده از اوراق  –( 1391، اسماعیل وصاف )پرستو محمدیفرامرز نوری،  .13

 تهران -پنجمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران -قابل تبدیل

 

نخستین  -حاکمیت شرکتی: تامین مالی مبتنی بر سهام یا بدهی؟  –( 1392مهرناز حیدری ) ، پرستو محمدی .14

 تهران. –همایش ملی حاکمیت شرکتی در راستای سند چشم انداز 

 

شیوه تامین مالی در شرایط رونق و رکود اقتصادی: با  –( 1392راضیه رضا قره باغ )، پرستو محمدی .15

 گرگان. –دومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری  –رویکرد مروری 

 

 -ایده هاي نوین معیارهاي موثر بر ارزیابي پروژه هاي مبتني بر -( 1393)پرستو محمدیشهرزاد درخشان ،  .16

 قم. – ششمین كنفرانس بین المللي مدیریت، كارآفریني و توسعه اقتصادي

 

ارزیابي عوامل سازماني موثر بر تجاري سازي درپارک علم   –( 1393)پرستو محمدیسو نا فتاحی ترکی،  .17

 دومین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان  و فناوري شیخ بهایي اصفهان

 

آسیب شناسی فضای سازمانی موثر بر تجاری سازی: پیمایشی  –( 1393)پرستو محمدیسو نا فتاحی ترکی،  .18

 اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری.  – در پارک فناوری پردیس

 

 -وامل تاثیرگذار بر ریسک و بازده در سرمایه گذاری خطرپذیرع –( 1393، آرزو جهانی )پرستو محمدی .19

 تهران. -هفتمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران

 

رویکرد شبکه ای در تجارت بین الملل: گامی در جهت کاهش –( 1393)پرستو محمدیراضیه رضا قره باغ،  .20

 ندسی صنایعریسک و هزینه تامین مالی، کنفرانس بین المللی مدیریت و مه

 

ارزیابی مدیریت دانش  -(1394)و مرتضی خاکزار بفروئی  پرستو محمدیمحمد اقدسی؛ ، فرهادیفاطمه  .21

 ، تهراندوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایعمربوط به روش های تدریس دبیران در دبیرستان ها، 

 

با استفاده از الگوریتم رقابت  بینی ورشکستگیطراحی مدل پیش –( 1394) پرستو محمدیمحمد مدیری،  .22

 کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و سامانه های مالی –بانکداری  ای برای صنعتبا ارائه نمونه استعماری

 دبی –

 

ی پیش بینی مبتنی هادالیل ورشکستگی و تاثیر آن در عملکرد روش –( 1394) پرستو محمدیمحمد مدیری،  .23

 دبی –المللی مدیریت، اقتصاد و سامانه های مالی  کنفرانس بین -بر هوش مصنوعی 

 

استفاده از برون سپاری جهت بهبود چالش های  – (1394) پرستو محمدیسید محمد جواد طباطبایی،  .24

 بانکداری اسالمی، نهمین همایش دو ساالنه اقتصاد اسالمی، تهران

 

ژه های دانش بنیان: تسهیالت با حمایت مالی از پرو -(1394) ، حمید مشرقیپرستو محمدیآرزو جهانی،  .25

 تهران -پنجمین کنفرانس بین المللی و نهمین کنفرانس ملي مــدیریــت فنـــاوری -نرخ ثابت یا مشارکت؟

 

ریزی منابع  سازی برنامه عوامل فرهنگی موثر بر پیاده -( 1395) مهدی عسکریان ، پرستو محمدی .26

 ، تهرانی نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانینخستین کنفرانس بین المللی پارادیم هاسازمان، 
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ارایه مدلی جهت تعیین عقد مرجح برای متقاضی تسهیالت بانکی  –( 1395) پرستو محمدی مرضیه جهانی، .27

 با استفاده از یک روش تلفیقی، اولین گردهمایی بین المللی بانکداری و تامین مالی اسالمی، تهران

 

 ايی پايان نامه های تحت راهنم    

ارسالن حاجی  - ارزیابی اقتصادی طرح گازسوز کردن خودروهای کشور با استفاده از نظریه کنترل بهینه .1

 (4/12/1388) نیلی

 (22/03/1389) محمدامیر ثابت حاجیونی -ارزیابی کمی مخاطرات امنیتی موجود در شبکه فیبر نوری کشور .2

 (28/06/1389)  ما میرزائینی -AHP تعیین استراتژي انتقال تكنولوژي از طریق روش .3

سعید شاکر  -( در محاسبه ریسک در بانکداریVaRبهبود روش های اندازه گیری ارزش در معرض خطر) .4

 (08/09/1389)  آخته خانه

سنجش عملکرد در سازمان با ساختار فرکتال بر اساس تحلیل پوششی داده ها) مطالعه موردی در شرکت انتقال  .5

 (30/11/1389)  بابک هارونی - گاز ایران(

 (01/12/1389)  حسین حسن زاده - طراحی مدل کسب و کار با رویکرد جمع سپاری در تولید نرم افزار .6

 (18/04/1390)  پویا کریمی -فناوری سیستم های اطالعاتی و ارتباطی در موفقیت دورکاری .7

شگاه تربیت مدرس با دان شناسایي و اولویت بندي مسایل آموزشي فراگیران دوره هاي آموزش الكترونیكي .8

 (26/04/1391) اشکان ناوران - ISMاستفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری 

 فرامرز نوری - پروژه هاي نیروگاه هاي حرارتی bot تاثیر ریسك در مدلسازي مالي قراردادهاي .9

(26/06/1391) 

سکینه گل محمدی  - وانتعیین الگوي بهینه كشت با استفاده از رویكرد چند هدفه فازي براي شهرستان شیر .10

 (27/10/1391) دوین

مطالعه موردي:  Promethee پیاده سازي مدل پشتیباني تصمیم گیري براي تعیین قیمت كاال با استفاده از روش .11

 (23/12/1391) محمد دانشور - قیمت گذاري كتاب در بازار ایران

 - صنعت بانكداري ائه نمونه اي برايبیني ورشكستگي با اربكارگیري الگوریتم رقابت استعماري براي پیش .12

 (20/11/1392) محمد مدیری

موردي شركتهاي  بررسي تاثیر الگوهاي تامین مالي برعملكرد مالي شركت در نوسانات اقتصادي )مطالعه .13

 (05/12/1392) راضیه رضاقره باغ - ساخت خودرو وقطعات(

سونا  - بنیان سازي در شركتهاي دانشآسیب شناسي فضاي سازماني پاركهاي علم و فناوري براي تجاري  .14

  (10/06/1393) فتاحی ترکی

 - معادالت ساختاري اولویت دهي عوامل اثر گذار بر ارزیابي طرح هاي مخاطره آمیز با استفاده از مدلسازي .15

 (26/08/1393) هرزاد درخشانش

 جهانی آرزو -بررسی روش های تامین مالی طرح های دانش بنیان با تحلیل متغیرهای ریسکی .16

(29/09/1394) 

 (12/11/1394)سارا صادقیان پور  – تحلیل فرآیندي مشكالت اعطاي تسهیالت مشاركت مدني .17

 (12/11/1394) مرضیه جهانی –طراحی سیستم پشتیبان تصمیم برای بکارگیری عقود اسالمی  .18
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 (26/4/1395) الهه دانشفر -بررسي خود كنترلي در نظام نظارت عملیاتي تسهیالت مشاركت مدني .19

)مورد مطالعه: مجتمع الفین سازی   EPCهای بخش تدارکات در قراردادهای بندی ریسکشناسایی و رتبه .20

 (28/6/1395)رضا امیدی  -پتروشیمی ایالم(

تعیین شیوه مطلوب برون سپاری نظارت عملیاتی تسهیالت مشارکت مدنی در بانک مسکن با استفاده از روش  .21

AHP – (28/9/1395)ی سید محمد جواد طباطبای 

ارایه الگویی برای کاهش مساله کارگزاری در سرمایه گذاری خطرپذیربا توجه به رشد شرکت های دانش بنیان  .22

 (20/12/1396سورشجانی ) مهرناز حیدریرساله دکتری  -

 روستایی محمد کاظم مومنی– ستانده-ارائه الگوي تخصیص بین بخشي منابع بانكي با استفاده از جدول داده .23

(23/12/1396) 

 رشید شاملی -اظهارنامه مالیاتی خانوار با پیشنهاداتی برایشناسایی عوامل موثر بر ضریب جینی ایران  .24

(19/06/1397) 

زهرا شعاعی  -بهینه سازي مساله انتخاب شریك با در نظر گرفتن مالحظات ریسك و پنجره زماني پروژه ها .25

 (26/06/1397) نائینی

دوالبی  نسترن هادی - بورس تهران با استفاده از عناصر ریز ساختار بازارمطالعه نقدشوندگي سهام در  .26

(26/06/1397) 

بانكداري متعارف و  الحساب بر نسبت كفایت سرمایه )مقایسه نظامبررسي تأثیر تغییرات نرخ سود علي  .27

 1397 پگاه سوادکوهی – (اسالمي

 1397 مهزاد شاکری مقدم – ها مدل سازي شكاف نقدینگي بانك با استفاده از پویایي سیستم  .28

مینا رحیم  -و نظارت ر نظام بانكي ایران با تاكید بر شفافیتشناسایي چالش هاي پیاده سازي حاكمیت شركتي د .29

 1397-پور 

 ریحانه دانش – بررسی رابطه ساختار سرمایه و نسبت کفایت سرمایه با ورشکستگی موسسات مالی در ایران  .30

1397 

 مشاوره پایان نامه های تحت  

طراحی مدل ریاضی جبران سازی اثرات جانبی در نظریه اقتصاد رفاه با کمک نظریه بازیها و کاربرد بازی  .1

 (24/08/1389) روزبه یوسفی - های اولیه در آن

 - شبیه سازی نوسانات قیمتی آهن و اتخاذ سیاست های صادرات و واردات آن در ایران: تحلیل سیستم داینامیک .2

 (08/03/1389) یفرشید جهانگیر

 (15/04/1390) حمیدرضا روانشادنیا -رزیابی فنی اقتصادی قاب های فوالدی در سطوح عملکردی مختلفا .3

فایده خسارت با استفاده از منحنی شکنندگی خسارت لرزه ای برای قابهای فوالدی مهاربندی  –برآورد هزینه  .4

 (17/12/1390) معصومه احمدی پازوکی -شده دارای میانقاب

 (18/08/1394) فاطمه فرهادی – دبیران در دبیرستان ها زیابی مدیریت دانش مربوط به روشهای تدریسار .5

 –آینده لجستیک در صنعت خودرو سازی ایران با محوریت برون سپاری به شرکت های لجستیک طرف سوم  .6

 (22/06/1394)السادات حسین زاده حجازی مریم 

ا قابلیت پیشبرد هماهنگ مجموعه مذاکرات مرتبط در صنعت طراحی سیستم چند عاملی مذاکره کننده ب .7
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 (13/70/1394) زهرا طاهریرساله دکتری   –گردشگری 

سحر  – بررسی اثر باور دینی )ایمان( و عوامل جذب مشتری بر استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک .8

 (29/06/1396)حقیقت 

در کشورهای منتخب اسالمی، مهین  رهای مالی اسالمیبررسی تاثیر متغیرهای کالن اقتصادی بر توسعه بازا .9

 (25/06/1397) رحمانی

 های آموزشیبرگزاری سمينار و کارگاه های   

 ساعت( 16برگزاری کارگاه آموزشی ارزیابي اقتصادي پروژه هاي صنعتي با استفاده از نرم افزار كامفار ) .1

09/02/1392 

 24/6/1393، ساعت( 4د )کارگاه مالیه اسالمی: تئوری و کاربربرگزاری  .2

 28/9/1391 مالیه اسالمي راه اندازي سمینار چالش هاي بازارهاي مالي سرمایه داري و افق پیش رو در .3

 29/7/1392 راه اندازي سمینار تجاري سازي نو آوري .4

 28/11/1392 راه اندازي سمینار تخصصي بانكداري اسالمي .5

 18/08/1393 برگزاری سمینار تحلیل اقتصادی  صنعت .6

 2/2/1393، بازدید وسمینار آشنایي با مراحل استقرار شركت هاي دانش بنیان در پارك فناوري پردیس .7

 1394 /8 /2 -راه اندازی کارگاه آشنایی با راهکارهای تبدیل ایده به کسب و کار و بازدید از شتابدهنده آواتک .8

با همکاری دانشگاه  مالی اسالمیدبیر اولین گردهمایی بین المللی بانکداری و تامین برگزارکننده و  .9

 1395بهمن  25-23استراسبورگ فرانسه، اینسیف مالزی، دانشگاه دورهام انگلستان و بانک توسعه اسالمی، 

 دانشگاه تربیت مدرس

 تخصصی کارگاه های آموزشیشرکت در   

 1388 -الگوریتم ژنتیک، شبکه عصبی و فازی  

 1388-و خوشه بندی داده کاوی 

 1389 تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بورس ایران دوره مقدماتی 

  1390 بورس ایران تکنوفاندامنتالدوره پیشرفته تحلیل 

  1390 ی سرمایه گذاریارزیابی طرح ها کاربرد نرم اقزار کامفار در 

 1390 در وب ی سریعراه های جستجو 

 1390-آشنایی با آینده پژوهی و روش های آن 

   

 داوری مجالت و همايش ها

 هشنامه بازرگانی پژو 

 پژوهشهای اقتصادی 

  پژوهشنامه حمل و نقل 

  تولیدمدیریت مهندسی صنایع و بین المللی نشریه 

 فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی 



 

 9 
 

 Computational Economics 

 نشریه پژوهشهاي اقتصادي كاربردي 

 مجله مجلس و راهبرد 

 فصلنامه راهبرد توسعه 

 پژوهشهاي رشد و توسعه پایدار 

 امه مدیریت نوآوریفصلن 

 فصلنامه اقتصاد و بانکداری اسالمی ایران 

 مجله بررسی های بازرگانی 

  همایش تدوین برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور, سازمان برنامه و

 1377بودجه،

  ،1390دومین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران 

  ،1390سومین جشنواره ملی بهره وری 

 1391واره ملی بهره وری، مین جشنچهار 

 1391فارابی،  بین المللی جشنواره 

  صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران كشورهای ارزیابي طرح 

  ,1391نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع 

  ,1393یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع 

 1394مین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران، شش 

 1394ین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها، کنفرانس ب 

 1394، نهمین همایش دو ساالنه اقتصاد اسالمی 

  ،1396سی و سومین کتاب سال جمهوری اسالمی ایران 

 
 


