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 – 1929تاکنون
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 - 1926تاکنون

عضو کميته اقتصادی ستاد احيای دریاچه اروميه

تحصيالت
دکترای اقتصادLondon School of Economics (LSE), London, UK ،

1929 - 1912

پایاننامه :مقاالتی در اقتصاد بخش عمومی

کارشناسی ارشد اقتصاد با درجه ممتازLondon School of Economics (LSE), London, UK ،

کارشناسی ارشد علوم اقتصادی ،دانشگاه صنعتی شریف

1912 - 1919
1919 - 1916

پایاننامه :شاخص محروميت مسكن :کاربردی از یك مدل متغير پنهان

کارشناسی مهندسی برق  -مخابرات ،دانشگاه صنعتی شریف

1916 - 1992

کارشناسی مهندسی نفت  -مخزن ،دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه صنعت نفت ،رشته دوم کارشناسی

1916 - 1919
1929 - 1920

رشته اصلی کارشناسی ،عنوان پایان نامه «شارسنجی نوری»

گواهی تحصيالت تكميلی در آموزش عالی ()Post graduate certificate in higher education, LSE
زمينههای عالقهمندی :اقتصاد توسعه ،اقتصاد بخش عمومی ،اقتصاد محيط زیست و آب ،مالياتها

افتخارات
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تجربيات آموزشي
مدرس درسهای اقتصاد خرد  1و ( 9کارشناسی ارشد) ،اقتصاد خرد ( 9دکتری) ،اقتصادسنجی ( 1کارشناسی ارشد) ،اقتصاد
توسعه (کارشناسی ارشد) ،روش تحقيق (کارشناسی ارشد) در دانشكده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

1929 - 1924

دستيار آموزشی درسهای اقتصاد توسعه (کارشناسی ،کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ،دوره تابستانی) ،اقتصاد بخش عمومی
(کارشناسی) ،ریاضی (کارشناسی ارشد) ،مبانی اقتصاد (کارشناسی) در LSE

1929 -1911

تدوین محتوای درس اقتصاد توسعه ،دوره آموزش از راه دور دانشگاه لندن

1929
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طرحهای پژوهشي
نقش نظام آموزشی ایران در تشكيل سرمایه انسانی1924 ،
کارفرما :موسسه کار و تامين اجتماعی و موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی؛ نقش :مجری

مطالعات اقتصادی ستاد احيای دریاچه اروميه – فاز دوم1920 ،
کارفرما :دبيرخانه ستاد احيای دریاچه اروميه؛ نقش :همكار ،مدیر بخش مطالعات بازار آب

نحوه تعامل و حمایت سازمان امور مالياتی از بنگاههای کوچك و متوسط1920 ،
کارفرما :اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران؛ نقش :مجری

بهبود سطح رقابت در خدمات زیرساختی شرکت مخابرات ایران1920 ،
کارفرما :مرکز ملّی رقابت؛ نقش :مجری

سياستهای مالياتی سازگار با رشد اقتصادی بلندمدت و پایدار1926-20 ،
کارفرما :موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی ،نقش :مجری

مطالعات اقتصادی ستاد احيای دریاچه اروميه – فاز اول1926 ،
کارفرما :دبيرخانه ستاد احيای دریاچه اروميه؛ نقش :همكار ،مدیر قسمت تصویر اقتصادی حوزه آبریز اروميه

مطالعات ارزیابی و مكانیابی احداث انبار مشترک (پارک تجاری) در بازار تهران1929-26 ،
کارفرما :معاونت حمل و نقل شهرداری تهران؛ نقش :همكار اصلی

مقاالت پژوهشي انگليسي
)“Stimulus effect of the UK 2008 VAT rate cut”, August 2017 (Submitted
“The Long Run Educational Impact of Iran-Iraq War”, July 2017 (Submitted). Also presented in The First
International Labor Market Workshop, Tehran.
“The Externality from Communal Metering of Residential Water: The Case of Tehran”, (with Mohammad Hossein
)Rahmati and Nastaran Taheri Hosseinabadi), August 2017 (Submitted
“Optimization Frictions in Choice of the UK Flat Rate Scheme of VAT”, January 2014, Working paper. Also
presented in Royal Economic Society Annual Conference 2014, Public Economics UK Conference 2014, Oxford
Doctoral Meeting 2013.

مقاالت پژوهشي فارسي
«اصابت مالياتی؛ مطالعه موردی ماليات بر ارزش افزوده در ایران»( ،با نيما صبوری) ،1924 ،مجله تحقيقات اقتصادی (در دست چاپ)
«چه رابطهای بين تعداد فرزندان و عملكرد تحصيلی آنها وجود دارد؟»( ،با محمدحسين رحمتی و محمدامين فارغبال خامنه)( 1924 ،ارسال شده)
«بررسی ویژگیهای سهامی که قيمت آنها به طور مكرر به حد نوسان قيمت برخورد میکند :شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران»( ،با محمدحسين رحمتی و
سيدمجتبی موسوی)( 1924 ،پذیرفته شده)
«بررسی وجود اطالعات نامتقارن در بازار بيمه اتومبيل یكی از شرکتهای بيمه»( ،با محمدحسين رحمتی و نازنين صداقت کيش)( 1924 ،بازنگری و بازارسال)
«ارائه یك مدل نظری دایناميك با نسلهای همپوشان برای جهش نوزادان  1940در ایران»( ،با محمدحسين رحمتی و مينا ملوندی)( 1924 ،ارسال شده)
«بررسی اثر آلودگی هوا بر مرگومير»( ،با محمدحسين رحمتی و وحيد مغانی)( 1924 ،ارسال شده)
«اثرات اقتصادی سدسازی در ایران»( ،با محمدسعيد تجریشی) ،1924 ،در حال کار
«برآورد ميزان اثرگذاری دسترسی به منابع آبی زیرزمينی روی عملكرد و ارزش توليدات کشاورزی در ایران»( ،با امير نصراهللپورسمامی) ،1924 ،در حال کار
داوری مجالت علمی پژوهشی داخلی :مجله تحقيقات اقتصادی ،دو فصلنامه مطالعات جمعيتی ،نامه جمعيت ،پژوهشنامه بيمه ،فصلنامه سياستگذاری عمومی،
تحقيقات منابع آب
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