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مقاالت:
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اقتصادی در ایران
❖ شاخص های سالمت در اقتصاد ایران
❖ بررسی ارتباط همزمان رشد اقتصادی ،مخارج بهداشتی و انتشار گاز دی اکسید کربن در کشورهای عضو منا.
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-

بررسی تأثیر شوکهای نقدشوندگی بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کنکاشی پیرامون
ارتباط پویا بین معیارهای نقدشوندگی و عملکرد شرکت های گروه فلزات اساسی بورس اوراق بهادار تهران

-

بررسی ارتباط ارزش افزوده بخش کشاورزی و رشد اقتصادی استانهای کشور با رویکرد اقتصاد مقاومتی

-

عوامل موثر بر صادرات انگور ایران

-

بررسی اثرات نقش تحصیالت بر رشد اقتصادی

-

مزیت نسبی و توسعه صادرات انگور ایران

-

اثر بخشی صنعت شیالت بر رشد اقتصادی استانهای کشور

-

معماری اسالمی و اثر گذاری آن بر صنعت گردشگری مطالعه موردی استان یزد

-

بررسی ارتباط پویا بین معیارهای نقدشوندگی و عملکرد شرکت های گروه ساخت مواد و محصوالت شیمیایی در بورس
اوراق بهادار تهران

-

بررسی و تحلیل اثر سیاست پولی و شوک های نرخ ارز بر تراز تجاری ایران

-

بررسی تأثیر مهمترین شاخص های کسب و کار بر سرماگذاری خارجی  :مطالعه موردی کشورهایD8

-

بررسی مطلوبیت وضعیت مالی ،ورشکستگی و تنش مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

-

تعیین رتبه استان های کشور در بخش ارتباطات

-

بررسی تأثیر ارزش افزوده کسب وکار بر رشد اقتصادی  :مطالعه بین استانی

-

نقش سیاست های پولی و مالی در فضای کسب و کار

-

بررسی و رتبه بندی درجه توسعه یافتگی استان های کشور در بخش ارتباطات به روش تاکسونومی عددی

-

بررسی رابطه تورم و سرمایه گذاری در اقتصاد ایران

-

بررسی رابطه تأثیر حجم اقتصاد زیرزمینی بر واردات طی دوره 1386-1357

-

بهبود کسب و کار پیش نیاز رشد اقتصادی

-

تولید سوخت پلت با استفاده از چوب و ضایعات کشاورزی

-

پلت رهیافتی در جهت خروج از اقتصاد تک محصولی( مقاله برتر در کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی)

-

عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منتخب opec

-

بررسی ارتباط سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی ایران

-

بررسی تاثبر تجارت خارجی و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه

-

بررسی تاثبر تجارت خارجی و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته مطالعه موردی
منتخب کشورهای عضو OECD

-

اثر درجه باز بودن تجارت بر فشار بازار ارز (مطالعه تطبیقی کشورهای اوپک و کشورهای جنوب شرق اسیا)

-

بررسی تاثیر درجه باز بودن تجارت بر فشار بازار ارز مطالعه موردی کشورهای عضو اوپک

-

اثز درجه باز بودن تجارت بر فشار بازار ارز در کشورهای جنوب شرق آسیا

-

بررسی ارتباط درجه باز بودن تجارت بر فشار بازار ارز با تأکید بر ایران

-

بررسی تأثیر اقتصاد سایه بر نرخ بیکاری و عرضه پول

-

بررسی تأثیر اقتصاد سایه ای بر اقتصاد

-

بررسی تأثیر اقتصاد غیر رسمی بر نرخ بیکاری

-

بررسی تأثیر اقتصاد سایه ای بر عرضه پول در کشورهای عضو اپک(با تاکید بر ایران)

-

بررسی آثار سیاست های پولی با تأکید بر ایران

-

بررسی نقش سیاست ها و شوک های پولی و اثرات آن در اقتصاد

-

کنکاشی پیرامون سیاست های پولی و تورم در ایران

-

بررسی تاثیر متغیرهای کلیدی اقتصاد بر تجهیز منابع بانک ها با تاکید بر ایران

-

تاثیر متغیرهای کالن اقتصادی بر تجهیزمنابع بانکها در خراسان(مطالعه موردی :بانک رفاه کارگران)

-

تاثیر متغیرهای اقتصادی و اثرگذار بر تجهیزمنابع بانکها با تأکید بر بلوک رفاه کارگران

-

اثز متغیرهای اقتصادی و مهم بر منابع بانکها(مطالعه موردی بانک رفاه کارگران)

-

بررسی تاثیر سرمایه گذاری سازمانی در سرمایه اجتماعی بر عملکرد شغلی کارکنان

-

بررسی تاثیر متغیر های اجتماعی بر نرخ رشد جمعیت در کشورهای در حال توسعه

-

کنکاشی پیرامون تاثیر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی بر نرخ رشد جمعیت با تاکید بر کشورهای درحال توسعه

-

بررسی تاثیر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی بر نرخ رشد جمعیت مطالعه موردی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه

-

بررسی ارتباط متغیرهای اقتصادی و اجتماعی با تغییرات جمعیت در میان کشورهای در حال توسعه

-

مالکیت فکری و اثر آن بر رشد اقتصادی منتخبی از کشورهای عضو ECO

-

تحلیل هم انباشتگی پیچیدگی اقتصادی و رشد اقتصادی در کشورهای اکو

-

برآورد نااطمینانی تورم دراقتصاد ایران

-

بررسی تأثیر تجارت خارجی و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه (مطالعه
موردی :کشورهای عضو )OPEC

-

بررسی تاثیر تجارت خارجی و رشد اقتصادی :مطالعه موردی کشورهای صادرکننده نفت آسیایی

-

اقتصاد اسالمی پاسخی به معمای استرلین

-

بررسی عوامل موثر بر فرار مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهدار با تاکید بر متغیرهای کالن اقتصادی

-

بررسی روابط بین تورم ،بهره وری ،دولت و سایر متغیرهای کالن اقتصادی

-

بررسی و تحلیل رشد بهره وری در برنامه های توسعه و علل افت بهره وری

-

تورم و رشد بهره وری در کشورهای صادرکننده نفت

-

بررسی و تحلیل روابط بین تورم و انواع شاخص های بهره وری با تاکید بر بهر وری نیروی کار

-

رابطه پویا بین درجه باز بودن تجارت و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه

-

تحلیل رابطه متغیرهای اثر گذار بر تجارت و رشد اقتصادی با تاکید برمنتخبی از کشورهای در حال توسعه

-

ازاد سازی تجاری در کشورهای آسیایی

❖ راهنمایی و مشاوره پایان نامه با عناوین زیر:
-

ارزیابی تاثیر سالخوردگی جمعیت بر مخارج سالمت در اقتصاد ایران

-

بررسی تاثیر شاخص های سالمت بر توسعه ورشد اقتصادی در ایران

-

بررسی ارتباط مخارج بهداشتی ،انتشار گاز  co2و رشد اقتصادی  :مطالعه بین کشوری

-

تأثیر تدوین و اجرای استانداردهای حسابداری ملی بر کیفیت اطالعات حسابداری

-

رابطه تأمین مالی و عملکرد مالی ،اقتصادی و بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

-

تأثیر بازارهای مالی بر رشد اقتصادی ایران طی سالهای 1353-1357

-

بررسی رابطه بین سودتقسیمی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نرخ بازده سهام آنها با استفاده از مدل
سه عاملی فاما و فرنچ

-

بررسی جامع متغیرهای موثر بر ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران

-

بررسی رابطه پویای معیارهای نقد شوندگی و ارزیابی توان این متغیرها در تبیین بازده سهام شرکت ها

-

بررسی تاثیرویژگی های پیش بینی سود بر هزینه سرمایه

-

تاثیر سیاستهای پولی و مالی بربازار سهام ایران

-

تحلیل منابع نوسانات اقتصاد کالن در ایران

-

بررسی تاثیر شوک های بخش پولی بر فشار بازار ارز(مطالعه موردی ایران)

-

بررسی عوامل موثر سپرده گذاری بخش خصوصی در بانکها

-

بررسی نحوه تخصیص اعتبارات خرد در استان های کشور با استفاده از شاخص سوت

-

بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بخش های مختلف اقتصادی

-

بررسی اثر شاخص های شروع کسب و کار و اخذ اعتبار و ثبت اموال بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب

-

اثرات تجارت بین الملل بر نیروی کار

-

تاثیر متغیر های پولی بر جذب منابع سیستم بانکی ومقایسه آن با بانک پاسارگاد

-

نوسانات سیاست پولی و نوسانات بازدهی سهام در ایران

-

بررسی عوامل مرتبط بانظام پیشنهادهادر صنعت بیمه ایران

-

رتبه بندی کشورهای حوزه سند چشم انداز از حیث برخورداری از رفاه

-

نقش کارآفرینی در نرخ رشد اقتصادی با تاکید بر شرایط عدم اطمینان بازار

-

تحلیل وبررسی اثرسیاستهای پولی شوکهای نرخ ارزبرترازتجاری درایران

-

اثر توسعه صادرات صنعتی بر بهره وری کل عوامل در بخش صنعت استان یزد

-

بررسی رابطه میان تورم وسرمایه گذاری در اقتصاد ایران)(SVAR

-

بررسی و رتبه بندی درجه توسعه یافتگی استان های کشور در بخش ارتباطات به روش تاکسونومی عددی

-

تأثیر سیاست های پولی و مالی در فضای کسب و کار

-

برآورد تابع تقاضای کشورهای عضو اوپک

-

تخمین کشش واردات کاالی واسطه ای از چین

-

بررسی ارتباط رشد اقتصادی و مصرف فرآورده های نفت در ایران

-

توسعه پلت های سوختی و صنعت بیومس متراکم شده در ایران :ارزیابی اقتصادی ،مالی و فنی

-

اثر متقابل رشد اقتصادی و کیفیت زیست محیطی

-

قیمت نفت ،نرخ ارز و بازده سهام در ایران

-

برآورد تابع تقاضای برق در بخش صنعت مطالعه موردی استان فارس

-

برآورد تابع تقاضای آب خانگی شهر یزد

-

تاثیرفشاربازارارزبربهره وری کل عوامل تولیددربخش کشاورزی

-

تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی ،فشار بازار ارز و آزادسازی اقتصادی بر صادرات غیر نفتی ایران

-

نااطمینانی تورم و فشاربازارارز در ایران

-

بررسی رابطه بین نوسانات اقتصادی و ثبات بانکی(مطالعه موردی بانک مسکن)

-

عوامل موثر بر سود آوری بانکهای تجاری ایران (با تاکید بر بحران ارزی)

-

بررسی تاثیر سرمایه گذاری سازمانی در سرمایه اجتماعی بر عملکرد شغلی کارکنان

-

اثر متغیرهای کالن اقتصادی بر رشد منطقه آزاد چابهار

-

تغییرات قیمت نفت و عملکرد بازار سهام (کاربرد آزمون تودا یاماموتو)

-

توسعه مالی بخش واقعی و رشد اقتصادی توسعه مالی بخش واقعی و رشد اقتصادی مطالعه بین کشوری

-

تاثیر متغیرهای کالن اقتصادی بر نقدینگی سیستم بانکی

-

بررسی عوامل اقتصادی موثر برتجارت بین ایران و شرکای عمده تجاری

-

بررسی ناترازی نرخ ارز در تنوع بخشی صادراتی

-

نرخ ارز وتعدیل حساب جاری (مطالعه بین کشوری)

-

بررسی مکانیزم انتقال نا اطمینانی قیمت نفت بر بازار سهام

-

بررسی اثر مالیات بر ارزش افزوده بر توزیع درآمد در ایران

-

توسعه مالی و فشار بازار ارز در کشورهای درحال توسعه

-

بررسی تاثیر فناری اطالعات و ارتباطات و تجارت الکترونیک بر کارایی تو لیدی و توسعه اقتصادی کشور ایران

-

تاثیر متقابل ریسک اعتباری بانکها و متغیرهای کالن اقتصادی

-

اثر شاخص پیچیدگی اقتصادی و ارتباط آن با رشد و توسعه اقتصادی کشورهای عضو اکو

-

بررسی اثر متغیرهای اقتصادی بر تجهیز منابع بانک (مطالعه موردی بانک رفاه کارگران)

-

برآورد تالش مالیاتی در ایران و کشورهای عضو منا

-

بررسی عوامل موثر برجذب گردشگران خارجی(مطالعه بین استانی)

-

شوک های تورمی و رشد واقعی تولید در  9کشورهای اکثریت مسلمان  :پیامدهای بانکی اسالمی و امور مالی

-

پویایی نرخ ارز و قیمت های سهام در اقتصاد ایران

سوابق تدریس
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