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 الف : سوابق تحصیلی )فتوکپی آخرين مدرك تحصیلی پیوست شود.(

 نام مؤسسه آموزشي رشته تحصيلي و تخصصي مدرك تحصيلي
سال دريافت 

 مدرك

 کارشناسي

 ارشدکارشناسي 

 دکتری

 اقتصاد

 اقتصاد بين الملل

 اقتصاد تجارت بين الملل

 دانشگاه شهيد بهشتي

 دانشگاه اصفهان

 دانشگاه اصفهان

1365 

1368 

1379 
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 پژوهشی -: مقاله های علمی  ب

ف
دي

ر
 

 نام نشريه عنوان مقاله
سال 

 انتشار

 88 اقتصاد انرژیمطالعات  شدت انرژی : عوامل تاثيرگذار و تخمين يک تابع پيشنهادی 1

 مديريت واليي ارزيابي راهبردی مديريت توسعه اقتصادی کشور ج.ا. ايران 2

 ]دانشگاه جامع امام حسين )ع([
89 

 آفاق امنيت مفهوم شناسي امنيت اقتصادی 3

 ]دانشگاه جامع امام حسين )ع([
89 

4 

نهادينه سازی اصالح الگوی مصرف در جهت رويارويي با تهديد 

 نفر( 3اقتصادی عليه نظام اسالمي           )نفر دوم از نرم 

 ISC -مديريت اسالمي

 ]دانشگاه جامع امام حسين )ع([
91 

5 

الگوی پيشنهادی اقتصاد مقاومتي ج.ا.ايران )مبتني بر ديدگاه مقام 

 معظم رهبری(

 آفاق امنيت

 ]دانشگاه جامع امام حسين )ع([
91 

 آفاق امنيت پايدارراهبردهای اقتصادی امنيت  6

 ]دانشگاه جامع امام حسين )ع([
91 

 آفاق امنيت مفهوم شناسي قدرت نرم اقتصادی ج.ا.ايران 7

 ]دانشگاه جامع امام حسين )ع([
90 

8 

 ارايه الگوی توسعه صادرات خدمات با فنآوری باال در ج.ا.ايران

 نفر( 6)نفر دوم از 
 پژوهشنامه بازرگاني

ISC 
92 

9 
قدرت نرم اقتصادی ج.ا.ايران  : توسعه نظريه  مفهوم شناسي

 نفر( 4)نفر اول از     قدرت نرم متعارف در حوزه اقتصاد
 92 مطالعات راهبردی بسيج

10 

 نظام ارزی مطلوب اقتصاد ايران در اقتصاد مقاومتي

 نفر( 2)نفر اول از 

 -پژوهشهای اقتصادی ايران

ISC 
 ]دانشگاه عالمه طباطبايي[

92 

11 

های مديريت بحران  در صحنه جنگ نرم ها و محدوديتظرفيت 

 نفر( 2اقتصادی دشمن عليه ج.ا.ا                )نفر اول از 
 92 مطالعات راهبردی بسيج
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12 

های کلي اقتصاد ای بر نقشه راه پياده سازی سياستمقدمه

 مقاومتي جمهوری اسالمي ايران
 92 مطالعات راهبردی بسيج

13 

 تغييری ضروری و بنيادينتوسعه بومي 

 نفر( 3)نفر دوم از 

 برنامه ريزی و بودجه

ISC 
93 

14 

طراحي و تبيين نظام مديريت ماليات محلي با رويكرد اسالمي 

 نفر( 4)نفر اول از                   )شهرداری تهران(         

 ISC -مديريت اسالمي

 1393 ]دانشگاه جامع امام حسين )ع([

15 

کوتاه مدت و بلندمدت درآمدهای نفتي بر فساد اقتصادی اثرات 

 نفر( 4)نفر دوم از                     در ايران                   

 پژوهشهای اقتصادی ايران

ISC 
 ]دانشگاه عالمه طباطبايي[

 پذيرش

92 

16 

 عملكرد مديريت تجارت خارجي ج.ا.ايران

 نفر( 2)نفر اول از                                                  

 ISC -مديريت اسالمي

 ]دانشگاه جامع امام حسين )ع([

 پذيرش

93 

17 

خصوصي سازی اقتصادی، توازن اجتماعي و امنيت ملي پارادايم 

 نفر( 3)نفر دوم از    «ديناميک –سيستماتيک »امام خميني)ره(: 

 استراتژيکدفاعيمطالعات

 ]دانشگاه عالي دفاع ملي[

ISC 

1393 

18 

اقتصاد سياسي و تأثير ان بر حوزه امنيت داخلي با استفاده از 

 نفر( 3)نفر سوم از            (Qکيو ) –شناسي کوهن روش

 استراتژيکدفاعيمطالعات

 ]دانشگاه عالي دفاع ملي[

ISC 

1393 

19 

اثرات کوتاه مدت و بلند مدت درآمدهای نفتي بر فساد اقتصادی 

 نفر( 4)نفر دوم از                             در ايران   

فصلنامه پژوهشهای اقتصادی 

 )رشد و توسعه پايدار( 

 ISCدانشگاه تربيت مدرس( )

1395 

20 

 تصويرسازی اقتصاد مقاومتي در صنعت برق ايران 

 نفر( 3)نفر دوم از                                                           

 مجلس و راهبرد 

 88شماره 
1395 
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21 

بررسي تاثير شاخص های اقتصاد دانش بنيان بر شدت انرژی در 

 نفر ( 2)نفر اول از                      استان های کشور

 پژوهشنامه اقتصاد انرژی ايران

ISC 

 17شماره  5 سال

1395 

22 

Regional Economic Growth and Spatial 

Spillover Effects in MENA Area 

 نفر( 3)نفر دوم از 

Iranian Economic 

Review (IER) 
2017 

23 
 نقدی بر کتاب درس گفتارهای اقتصاد مقاومتي

 مبتني بر انديشه مقام معظم رهبری 

 پژوهشي –فصلنامه علمي 

 انتقادی پژوهشنامه

اسفند 

1396 

24 
به عنوان زمينه ساز تهديد "فقر اقتصادی"مفهوم شناسي و ارزيابي

 امنيت اجتماعي در جمهوری اسالمي ايران

 پژوهشي –فصلنامه علمي 

 آفاق امنيت

تابستان 

1394 

 ارکان جهت ساز الگوی اداره امور مناطق آزاد 25
 پژوهشي –فصلنامه علمي 

 امنيت ملي

پاييز 

1395 

26 

الگوی پارادايمي مقابله با تحريم های اقتصادی عليه جمهوری 

   اسالمي ايران بر اساس گفتمان امام و رهبری

 نفر( 5 )نفر سوم  از                                                      

 پژوهشي  –مطالعات علمي 

 مديريت راهبردی دفاع ملي
1396 

27 
اقتصادی جمهوری اسالمي ايران در الگوی پيشنهادی ديپلماسي 

 راستای عمق بخشي خارجي و تامين امنيت

 پژوهشي  –مطالعات علمي 

 آفاق امنيت
1397 

28 
 چالش درآمدهای نفتي در اقتصاد مقاومتي: پيامدها و راهكارها

 نفر(  2)نفر دوم  از                                                        

 علمي پژوهشي دوفصلنامه

 1397 جستارهای اقتصادی

29 

عیین اقدامات اولويت دار برای دانش بنیان نمودن صنعت نفت و گاز کشور ت

 در چارچوب اقتصاد مقاومتی

 امتیاز( %35  -نفر 5)نفر چهارم  از 

مطالعات بین رشته ای دانش 

 راهبردی 

 علمی پژوهشی

 ]دانشگاه عالی دفاع ملی[

1396 
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30 
 محور در اقتصاد مقاومتیمدل مفهومی تولید صادرات

 امتیاز   (  %35    -نفر 5)نفر اول  از 

مطالعات بین رشته ای دانش 

 راهبردی 

 علمی پژوهشی

 ]دانشگاه عالی دفاع ملی[

1397 

31 
حضرت امام خامنه ای  تبیین گفتمان انديشه ها، آراء ، نظرات، و رهنمودهای

 امتیاز( %50 -نفر 3)نفر سوم از در زمینه مقابله با تحريم های اقتصادی     

مطالعات بین رشته ای دانش 

 راهبردی 

 علمی پژوهشی

 ]دانشگاه عالی دفاع ملی[

1398 

32 

 ی)مطالعه مورد  یبر تجارب جهان یمبتن ”یاقتصاد یتاب آور“ یمؤلفه ها یبررس

 منتخب( ی: کشورها

 امتیاز        (      -نفر  2از   دوم)نفر 

I استراتژيکدفاعیمطالعات SC 

 ]دانشگاه عالی دفاع ملی[
1398 

 1397 مطالعات راهبردی ناجا یبا اقتصاد مقاومت یانتظام یروین یکارکردها یسنج و انطباق یابی نهیزم 33

جمهوری اسالمی ایران )نفر الگوی عدالت اقتصادی در چارچوب اقتصاد مقاومتی  34

 اول از سه نفر(
 1398 فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیك

35 
تبیین گفتمان والیت فقیه در حوزه جهاد اقتصادی مبتنی براقتصاد مقاومتی با 

 نفر( 4استفاده از روش ساختاری تفسیر )نفر اول از 

 

فصلنامه علمی مطالعات بین رشته ای 

 دانش راهبردی
1397 

سازی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی )نفر اول از دو  نقش و تاثیر نهادها بر پیاده 36

 نفر( 2)نفر اول از                     نفر(

فصلنامه علمی مطالعات مدیریت 

 راهبردی دفاع ملی
1398 

 در گام دوم انقالب یدر اقتصاد مقاومت یپرداز هینظر یها نهیضرورت ها و زم 37
المللی گام دوم انقالب همایش بین 

 و تمدن ساز ینظام انقالب
1398 

بر  دیبا تاک یگذارهیکار موثر بر توسعه سرماوکسب طیبهبود مح یراهبردها 38

 نفر( 3)نفر اول از                یمقاومتاقتصاد

فصلنامه علمی مطالعات مدیریت 

 راهبردی دفاع ملی
1399 
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 ساير مقاالتمقاالت علی ترويجی و  -ج

ف
دي

ر
 

 نام نشريه عنوان مقاله
سال 

 انتشار

 ترويجي( -برآورد راهبردی قدرت اقتصادی آمريكا )علمي  1
 پژوهشي –فصلنامه علمي 

 آفاق امنيت 

 

1389 

 تبارشناسي تهديدات نرم اقتصادی عليه جمهوری اسالمي ايران 2
 پژوهشي  –فصلنامه علمي 

 مطالعات بسيج
1388 

 1389 فصلنامه راهبرد دفاعي اصالح الگوی مصرف در بخش دفاع: زمينه ها و رويكردها 3

 مفهوم شناسي الگوی بومي توسعه جمهوری اسالمي ايران 4
 پژوهشي  –فصلنامه علمي 

 مطالعات بسيج
1389 

5 

شناسايي مسايل اساسي بهره وری ملي در بخش عمومي در 

 نفر( 3)نفر اول از                            راستای جهاد اقتصادی    
 1390 مجله دانش راهبردی 

6 

مفهوم شناسي قدرت نرم دفاعي ج.ا.ايران )با برداشت از بيانات  

 مقام معظم رهبری(
 1392 ديپلماسي دفاعي

7 

تأثير تحريم خريد نفت ايران بر امنيت اقتصادی جمهوری اسالمي 

 نفر( 2)نفر دوم از                            ايران                  

ترويجي  -علمي فصلنامه 

های مديريت و پژوهش

 دفاعي

1393 
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 تالیفیکتب  – د

ف
دي

ر
 

 انتشار انتشارات عنوان کتاب

 1385 مرکز پژوهشهای مجلس پديده قاچاق کاال در ايران 1

2 
 ايرانتبار شناسي تهديدهای نرم اقتصادی عليه ج.ا. اسالمي 

 نفر( 2)نفر اول از 

پژوهشكده مطالعات و 

 تحقيقات بسيج
1390 

3 
 اقتصاد مقاومتي و بانكداری مقاومتي

 نفر( 3)نفر اول از             ها()مفاهيم، تجارب و شاخص 
 1393 دانشگاه عالي دفاع ملي

 1393 مليدانشگاه عالي دفاع  های کلي اقتصاد مقاومتيسازی سياستی راه پيادهنقشه 4

5 
 اقتصاد نفت و گاز )ميادين مشترك(

 نفر( 2)نفر اول از 
 1393 دانشگاه عالي دفاع ملي

6 
-الگوی اقتصاد مقاومتي جمهوری اسالمي ايران در برابر تحريم

 (نفر 8)نفر اول از                                          های استكبار 
 1393 دانشگاه عالي دفاع ملي

7 
 وری و اقتصاد مليراهبردهای بهره

 استاد محور( –)گروه مطالعاتي دانشگاه عالي دفاع ملي 
 1393 دانشگاه عالي دفاع ملي

 1395 دانشگاه عالي دفاع ملي اقتصاد مقاومتي  ضرورت ها  ، نقشه راه و زمينه های اجرا 8

9 
رهيافت های اقتصادی تحكيم ساخت دروني قدرت ملي 

 ج.ا.ايران
 1394 دانشگاه عالي دفاع ملي

10 
 رانيج.ا.ا يصادرات محور در اقتصاد مقاومت ديتول

 نفر( 2از  دوم)نفر 
 1398 دانشگاه عالي دفاع ملي

11 
 مديريت انرژی در اقتصاد مقاومتي

 نفر( 2از  دوم)نفر 

دانشگاه جامع امام 

 حسين )ع(
1399 

 مقاوم سازی اقتصادی و اقتصاد مقاومتي 12
جامع امام  دانشگاه

 حسين )ع(
1400 
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 ه: سوابق تدريس

 مؤسسه محل تدریس نام درس مقطع

 دانشگاه اصفهاندانشکده علوم اداری  پول و بانکداری کارشناسی

 دانشگاه آزاد خمینی شهر 2اقتصاد کالن  کارشناسی

 دانشگاه آزاد خمینی شهر مالیه بین الملل کارشناسی

 دانشگاه افسری امام حسین ع اقتصاد سنجی  کارشناسی

 مرکز مجازی دانشگاه افسری امام حسین )ع( امورمالی بین المللی کارشناسی

دانشکده علوم دفاعی دانشگاه جامع امام حسین  اقتصاد دفاعی ارشد

 )ع(

اقتصاد خاورمیانه و شمال  ارشد

 آفریقا

 دانشکده اطالعات دانشگاه جامع امام حسین )ع(

دانشکده فنی مهندسی دانشگاه افسری امام  پیشرفته اقتصاد خرد ارشد

 حسین )ع(

دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه جامع امام  اقتصاد کالن دکتری

 حسین )ع(

 دانشگاه عالی دفاع ملی استراتژی های توسعه دکتری

تحلیل محیط اقتصاد ملی و  دکتری

 بین الملل ج.ا.ایران

 دانشگاه عالی دفاع ملی


