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سوابق شغلي
 عضو هيأت مؤسس موسسه پژوهشي اقتصاد مالي بهين مدیرکل دفتر خدمات پژوهشي ،مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی ،ریاست جمهوری معاون نظارت و ارزیابي ،سازمان ملي بهرهوری ایران مدیر انتشارات ،پژوهشکده پولي و بانکي ،بانک مرکزی پژوهشگر گروه حسابهای کالن ،پژوهشکده پولي و بانکي ،بانک مرکزی محقق اداره حسابهای اقتصادی ،بانک مرکزیعالئق پژوهشي
 اقتصاد ایران مباحث رشد آمارها و حسابهای کالن اقتصادیتحصيالت دانشگاهي
 کارشناسي ارشد سيستمهای اقتصادیدورههاي آموزشي خارج از كشور
 دوره آمارهای مالي دولت ) ،(GFSصندوق بينالمللي پول ).0211 ،(IMF دوره سنجش بهرهوری ،سازمان بهرهوری آسيایي ).0211 ،(APOهمكاري در پروژههاي مطالعاتي بينالمللي
 نماینده ایران در سازمان بهرهوری آسيایي ) (APOدر پرروهههرای سرنجش بهررهوری کشرورهای عضرو بره مردت  5سرال درسالهای  0210 ،0211 ،0211 ،0211و 0213
سوابق پژوهشي
الف) کتاب
« -0رشد اقتصادی در ایران از نگاه بخشهای اقتصادی»؛ ناشرر :موسسره عرالي آمروزش و پرژوهش مردیریت و برنامرهریرزی
وابسته به نهاد ریاست جمهوری( ،زیرچاپ)

ب) طرحهای تحقيقاتي
 -0مدیر طرح مطالعاتي طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران  -بخشهای اقتصادی ،موسسره عرالي آمروزش و پرژوهش مردیریت و
برنامه ریزی وابسته به نهاد ریاست جمهوری ( 0214و )0215
 -3همکار اصلي طرح مطالعاتي شاخصهای بهرهوری معماری و شهرسازی ،وزارت راه و شهرسازی ()0215
 -2همکار اصلي طرح نقشه راه آماری کشور ،مرکز پژوهشهای مجلس ()0214
 -4همکار طرح پژوهشي نظام جامع سنجش بهره وری کشرور ،موسسره توسرعه و تحقيقرات اقتصرادی دانشرگاه تهرران 0213( ،و
)0212
 -5همکار طرح تحقيقاتي چارچوب برنامهریزی مالي اقتصاد ایران ) ،(FPپژوهشکده پولي و بانکي ( 0211و )0210
 -6همکار طرح تحقيقاتي حساب یکپارچه اقتصادی /محيطزیستي ،پژوهشکده پولي و بانکي ( 0211و )0211
پ) مقاالت پژوهشي منتشر شده
« -0تحليلي بر ساختار اقتصاد پنهان در ایران و آثار آن بر توليد ملي» ،مجموعه پژوهشهای اقتصادی بانک مرکزی.0211 ،
« -3بررسي ساختار نهادی توليد در ایران» ،مجموعه پژوهشهای اقتصادی بانک مرکزی.0211 ،
« -2ارزیابي اقتصاد پنهان در ایران» ،فصرلنامه حسرابهای اقتصرادی ایرران (نشرریه تخصصري اداره حسرابهای اقتصرادی بانرک
مرکزی) ،شماره  ،2شهریور .0216
« -4نقش نهادهای سياسي و حقوقي در توسعه اقتصرادی» ،مجلره رونرد (مجلره تخصصري بانرک مرکرزی جمهروری اسرالمي
ایران) ،شماره  51و  ،50پایيز و زمستان .0215
« -5بررسي رابطه بين آزادسازی اقتصادی و عملکرد اقتصاد کالن در کشورهای جهان» ،پژوهشنامه بازرگاني (مجله علمري و
پژوهشي مؤسسه مطالعرات و پژوهشرهای بازرگراني) ،شرماره  ،21پرایيز ( .0214مقالره مشرترب برا دکترر احمرد جعفرری
صميمي)
« -6بررسي تأثير متغيرهای نهادی بر رشد اقتصادی در کشورهای جهان» ،دانش و توسعه (مجله علمري و پژوهشري دانشرگاه فردوسري
مشهد) ،شماره  ،06نيمه دوم ( .0214مقاله مشترب با دکتر احمد جعفری صميمي)
ت) مقاالت ارائه شده در همایشهای علمي
« -0نظام آماری مناسب جهت پایش آثار طرح هدفمندی یارانرههرا» ،بيسرت و یکمرين همرایش سياسرتهرای پرولي و ارزی،
تهران اردیبهشت ( .0211مقاله مشترب با ابوالفضل خاوری نژاد)
« -3بررسي ساختار بودجه و عملکرد حساب ذخيره ارزی در ایران» ،همرایش اقتصراد ایرران در گرام نهرم (وزارت اقتصراد و
دارایي) ،تهران ،مرداد ( .0215مقاله مشترب با حميدرضا پرهيزکار)
« -2سنجش بهرهوری کل عوامل توليد و بررسي روند تغييرات آن در ایران» ،اولين همایش ملي بهرهوری و توسعه (سرازمان
مدیریت و برنامهریزی کشور) ،تبریز ،آبان .0214
 « -4بررسي اثر متقابل سرمایه انساني و رشد اقتصادی بلندمدت در کشورهای جهان با تأکيد بر اقتصاد ایران» ،اولرين همرایش
بينالمللي اقتصاد ایران و اقتصاد جهاني  -چالشها و فرصتها (سازمان مدیریت و برنامرهریرزی کشرور) ،شريراز ،اردیبهشرت
.0214
« -5ارزیابي شاخصهای اقتصادی و اجتماعي کشورهای حاشيه دریای خزر و درجهبنردی آنهرا» ،اولرين همرایش برينالمللري
روابط و همکاریهای بين کشورهای حاشيه دریای خزر (دانشگاه مازندران) ،بابلسر ،مهر ( .0213مقالره مشرترب برا دکترر
احمد جعفری صميمي)
ث) گزارشهای پژوهشي و تخصصي
« -0گزارش عملکرد و چشمانداز سياست مداخله در بازار ارز» ،ارائه به رئيس جمهور0216 ،
 « -3گزارش آخرین عملکرد بانک مرکزی در حوزه مدیریت بازار ارز» ،ارائه به رئيس جمهور0216 ،
 « -2گزارش توصيههایي برای اصالح نظام ارزی کشور» ،ارائه به هيات عامل بانک مرکزی0216 ،
« -4گزارش آمار ذخایر رسمي ایران بر اساس استاندارد  ،»IMFارائه به هيات عامل بانک مرکزی0216 ،

« -5گزارش تغيير ارزش دارایيهای ارزی کشور بواسطه تغيير نرخ برابری ارزها» ،ارائه به هيات عامل بانک مرکزی0216 ،
« -6مقدمهای بر مدیریت ذخایر ارزی» ،ارائه به اداره بينالملل بانک مرکزی0215 ،
« -1مقدمررهای بررر آسرريبشناسرري بهرررهوری در ایررران»( ،بهمررن  ،)0210ارائرره برره معاونررت برنامررهریررزی و نظررارت راهبررردی
رئيسجمهور.
« -1گزارش بهرهوری اقتصاد ایران  0261تا  ،»0216منتشر شده به عنوان گزارش رسمي بانک مرکزی.0211 ،
« -1شاخص بهرهوری انرهی در اقتصاد ایران  0246تا  ،»0216ارائه به هيأت عامل بانک مرکزی.0211 ،
« -01ارائه الگویي برای پيشبيني تشرکيل سررمایه خصوصري در بخرش سراختمان» ،ارائره بره اداره حسرابهای اقتصرادی بانرک
مرکزی ،پایيز .0216
« -00پيشبيني هزینههای مصرف نهایي در سال  ،»0216ارائه به اداره حسابهای اقتصادی بانک مرکزی ،پایيز .0216
« -03پيشبيني متغيرهای اقتصادی بخشواقعي در برنامه چهرارم توسرعه» ،ارائره بره اداره حسرابهای اقتصرادی بانرک مرکرزی،
زمستان .0215
ث) سایر مطالب و گزارشها
 -0انتشار دهها مقاله و یادداشت تحليلي در هفته نامه تجارت فردا و ماهنامه آیندهنگر(از  0214تا کنون)
 -0انتشار دهها سرمقاله به سفارش روزنامه دنيای اقتصاد (از  0215تا کنون)
 -3انتشار یادداشتهایي در مجله تازههای اقتصاد ،پژوهشکده پولي و بانکي (طي  0211تا )0210
ث) ترجمه مقالههای تخصصي
« -0نتایج پيمایش انتظارات تورمي خرانوار» ،فصرلنامه آمارهرای اقتصرادی ایرران (نشرریه تخصصري مردیریت کرل آمارهرای
اقتصادی بانک مرکزی) ،شماره  ،4آذر .0211
« -3تحليل زنجيره ارزش در صنعت پوشراب و حمرل و نقرل ایرران» ،فصرلنامه آمارهرای اقتصرادی ایرران (نشرریه تخصصري
مدیریت کل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی) ،شماره  ،0اسفند .0216
« -2ستانده بانکهای مرکزی» ،فصلنامه حسابهای اقتصادی ایران (نشریه تخصصي اداره حسابهای اقتصادی بانرک مرکرزی)،
شماره  ،3خرداد .0216
« -4فعاليتهای غيرقانوني در نظام حسابهای ملي  ،»0112فصلنامه حسابهای اقتصادی ایران (نشریه تخصصري اداره حسرابهای
اقتصادی بانک مرکزی) ،شماره  ،0اسفند .0215
برنامهريزي
 -0تهيه پيشنویس برنامه جامع بهرهوری کشور ()0213
 -3مدیریت تيم برنامهریزی راهبردی سازمان ملي بهرهوری ایران ()0213
 -2همکاری در تهيه برنامه راهبردی آمارهای اقتصادی بانک مرکزی ()0211
ساير فعاليتها
 .0عضو کميته اقتصاد کالن خانه معدن ایران (از فروردین )0216
 .3عضو کميته برگزاری اولين کنفرانس اقتصاد ایران ،مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی ()0212
 .2دبير و عضو شورای انتشارات مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی (از  0213تا )0214
 .4دبير اولين جشنواره آثار پژوهشي برتر در حوزه بهرهوری ،سازمان ملي بهرهوری ایران ()0213
 .5عضو کميته راهبری طرح تدوین برنامه جامع بهرهوری کشور ()0210
 .6دبير و عضو شورای نشر و اطالعرساني پژوهشکده پولي و بانکي ( 0211و )0210
 .1عضو هيأت تحریریه فصلنامه آمارهای اقتصادی ایران از سال  0216تا 0211
 .1مؤسس و عضو هيأت تحریریه فصلنامه حسابهای اقتصادی ایران طي سالهای  0215تا 0211

