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پژوهشگر گروه مدلسازی:

مطالعه تاثیر ویژگیهای جغرافیایی بر عملکرد باجههای روستایی پستبانک ،نماینده پژوهشکده پولی و بانکی در جلسات کمیته تخصصی تامین مالی
خرد معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی (ذیل فعالیت شورای عالی رفاه) ،پژوهش در موضوع شناسایی روندهای بازار بینبانکی،
محاسبه شاخصهای سالمت بانکی با استفاده از دادههای صورتهای مالی ،چرخههای اعتباری و ارتباط بخش حقیقی و اعتباری کشور و دسترسی به
تامین مالی در ایران ،مسئول وبسایت گروه مدلسازی ،همکار در تهیه گزارشهای فصلی وضعیت حال و پیشبینی اقتصاد کالن ،همکار در تهیه
گزارشهای فصلی رصد کسب و کار ایران ،بررسی عوامل مؤثر بر بهرهمندی کارگاههای صنعتی از تسهیالت بانکی ،شناسایی رمزهای پر استفاده در
کارتهای بانکی و خطرات آن ،شناسایی روابط بلندمدت پول و سطح قیمتها و بررسی پازل نظریه مقداری در ایران ،بررسی تأثیر چرخههای تجاری
بر شاخصهای کارگاههای بزرگ صنعتی گروههای مختلف ،شناسایی الگوهای متغیرهای پولی و سیاستگذاری پولی در دورههای رونق و رکود،
مطالعه وضعیت ترازنامهای بانکها در دورههای رونق و رکود ،ارائه بستهی نرمافزاری  BCDatingبرای شناسایی چرخههای تجاری ،همکار در تهیه
گزارشهای اثرات اقتصاد کالن بر ترازنامه یکی از بانکهای خصوصی کشور  ،شناسایی چرخههای تجاری در ایران ،مطالعهی پیشبینی تقاضای
اسکناس و مسکوک در گردش برای سالهای آتی

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی (اردیبهشت  ۱۳۹۶تاکنون)

مجری پروژه و مشاور در موضوع فقر ،نابرابری و هزینه و درآمد خانوار
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مطالعه جغرافیایی فقر ،نقشههای فقر ایران
فروشگاههای زنجیرهای رفاه (پاییز )۱۳۹۴

استفاده از دادههای هزینه و درآمد خانوار به عنوان یک منبع داده ثانویه برای تحلیل بازاریابی
مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی (دی  – ۱۳۹۲بهمن )۱۳۹۲

پژوهشگر گروه تأمین اجتماعی

بررسی وضعیت خانوارهای ایرانی و تحلیل تأثیرات هدفمندسازی یارانهها و پرداختهای نقدی بر مصرف و رفاه خانوارها ،پیشنهاد راهکارهای اجرایی
مطلوب برای فاز دوم هدفمندسازی

شرکت مهندسین مشاور سازهپردازی ایران – پروژه بازنگری طرح جامع بنادر بازرگانی ایران (کارفرما :سازمان
بنادر و دریانوردی) (آذر  – ۱۳۹۱شهریور )۱۳۹۲

پیشبینی تجارت خارجی ایران در افق  ۱۴۰۴جهت استفاده در پیشبینی نیاز به ظرفیت بنادر کشور
پژوهشکدهی مطالعات اقتصادی و صنعتی شریف – پروژه ارزیابی پیامدهای اصالح نظام یارانه انرژی (کارفرما:
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران) (خرداد  – ۱۳۸۸فروردین )۱۳۸۹

بررسی آثار هدفمندسازی یارانه بر اقتصاد ایران (بخش خانوار) ،به سرپرستی دکتر مسعود نیلی
دانشگاه صنعتی شر یف – دانشکدهی مدیریت و اقتصاد (پاییز و زمستان )۱۳۸۷

مطالعهی بحران مالی جهانی  ۲۰۰۸به سرپرستی دکتر مسعود نیلی
تجارب

مشاورهای

بنیاد بانکهای پسانداز آلمان برای همکاریهای بینالمللی( 1آبان )۱۳۹۵

متخصص محلی ،برای پروژه «تقویت بخش مالی در جمهوری اسالمی ایران و جمهوری ترکیه برای حمایت از جمعیت محلی و پناهنگان
ساکن در آنجا»

für internationale Kooperation
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کارگاه «آشنایی با تحلیل داده و اقتصادسنجی با استفاده از ( »Rآبان  ۱۳۹۱و مهر  ۱۲ :۱۳۹۲ساعت و آذر  ۲۰ :۱۳۹۶ساعت)
کارگاه «تحلیل آماری به زبان ساده» (آبان  ۲۴ :۱۳۹۶ساعت)
کارگاه «آشنایی و تحلیل دادههای خرد :هزینه و درآمد خانوار» (مهر  ۱۲ :۱۳۹۲ساعت)
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی

کارگاه «کار با دادههای آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی با استفاده از نرمافزار ( »Rخرداد  ۱۵ :۱۳۹۶ساعت)
بانک صادرات ایران

کارگاه «آمار کاربردی» (آذر  ۲۴ :۱۳۹۵ساعت)
مؤسسه عالی بانکداری ،بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

مدرس مدعو درس  ۳واحدی «ریاضیات پیشدانشگاهی» رشتهی امور بانکی (پاییز  ۱۳۸۹و پاییز)۱۳۹۰
آموزشگاه دورههای فراگیر دانشگاه پیام نور

مدرس «اقتصاد خرد» رشتههای حسابداری و مدیریت بازرگانی و «کلیات علم اقتصاد» رشتهی علوم سیاسی (پاییز )۱۳۸۷
دستیار آموزشی
پژوهشکده پولی و بانکی (پاییز  :)۱۳۹۲اقتصاد کالن جبرانی دورهی دکتری
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران (بهار  :)۱۳۹۰اقتصاد برای مدیران
مؤسسه مطالعات بهرهوری و منابع انسانی (تابستان :)۱۳۸۹اقتصاد برای مدیران
دانشکدهی مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف (پاییز  ۱۳۸۷تا زمستان  :)۱۳۹۱اقتصاد کالن پیشرفته  ۱و  ،۲اقتصادسنجی پیشرفته  ،۱اقتصاد خرد
 ،MBAروش تحقیق ،مباحث منتخب در انتخاب عمومی و اقتصاد سیاسی
مؤسسات آموزش عالی «قشم» (تابستان  )۱۳۸۹و «مهر البرز» (پاییز  :)۱۳۸۹اقتصاد مدیریت
دانشکدهی مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف (بهار و پاییز  :)۱۳۸۵کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع

مهارتها

کامپیوتر
تسلط بر زبانهای برنامهنویسی/نرمافزارهای تخصصی Stata ،gretl ،EViews ،GNU Octave ،MATLAB :و R
تسلط (دارای سابقه برنامهنویسی) به زبانهای پاسکال ،فرترن ،C++ ،C ،ویژوال بیسیکSQL،ASP.NET ،C# ،
تسلط بر سیستمهای عامل ویندوز ،لینوکس (بر پایه دبیان) و OS X
تسلط بر مجموعه نرمافزارهای  Microsoft Officeو LibreOffice
تسلط بر  ،LaTeXبه همراه ابزارهای  Tikz ، knitr،XePersian ،BibTeXو PGF
زبانهای خارجی

مسلط بر زبان انگلیسی .نمره تافل  ۱۰۵ iBTاز ( ۱۲۰اکتبر )R:30, L:28, S:22, W:25( )۲۰۱۶
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