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  اقتصاد ياقتصادسنج، الملل نيبدروس اقتصاد كالن، بازرگاني تدريس ،
كارشناسي و  يها دورهو پول و ارز و بانكداري در  تيرياقتصاد مد، توسعه
دانشكده  -دانشگاه شهيد چمران اهواز -دانشگاه ايالم :اسي ارشد دركارشن

دانشگاه علوم تحقيقات واحد  -مديريت دانشگاه هوايي شهيد ستاري تهران
 .دانشگاه آزاد اهواز -ايالم

  شركت مخابرات استان  »آشنايي با بورس و سهام«برگزاري دوره آموزشي
  خوزستان

 ارشد در موسسه  يكور كارشناسس اقتصاد خرد و كالن جهت كنيتدر
 ختگان جنوب اهوازيفره

 از جمله  تخصصي رشته اقتصاد يافزارها نرمبه  كاربردي تسلطEviews  و
Microfit. 

  ي توليدي براي ادارات ها طرحارزيابي فني، مالي و اقتصادي «برگزاري كارگاه
 .1392، جهاد دانشگاهي استان ايالم، »كميته امداد استان ايالم

 دانشگاه ايالم، »شيوه نگارش پروپوزال طرح پژوهشي«اري كارگاه برگز ،
1391. 

 مشاور انجمن علمي گروه اقتصاد در دانشگاه ايالم. 
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 پژوهشي يها طرحو  پژوهشي و كنفرانسي-علمي مقاالت 3-1

 81(ايران  ير نفتيبر صادرات غ ها آن ريتأثو  يو تجار يارز يها استيس -
در اقتصاد ايران، موسسه مطالعات و  ها تيحما يكالبدشكافنس كنفرا؛ )1342

و چاپ در مجموعه مقاالت  سخنراني, 1384مهر , بازرگاني يها پژوهش
  .كنفرانس

  ؛ )1338-1390( رانيابر هسته تورم در  درآمد نفتنوسانات  ريتأثارزيابي
 .1391اقتصادي، دانشگاه مفيد، تابستان  يها استيسفصلنامه علمي پژوهشي 

  ؛در ايران ديكار و تول طيفرهنگ رقابت سالم در محراهكارهاي گسترش 
 .1387تخصصي مهندسي فرهنگي، شوراي عالي انقالب فرهنگي، آذر  ماهنامه

 80(ايران بر صادرات كشاورزي  ها آن ريتأثارزي و تجاري و  يها استيس-
اييز اقتصادي، شماره دوم، پ يها يبررسعلمي پژوهشي فصلنامه  ؛)1342
 . ، دانشكده اقتصاد و علوم اجتماعي، دانشگاه شهيد چمران اهواز1383

 ؛ همكار طرح يا تعرفهاد موانع راهكارهاي تنظيم بازار داخلي بدون ايج
 .1386 پژوهشي، سازمان بازرگاني استان خوزستان،

  در استان خوزستان و  ها متيقبررسي راهكارهاي تنظيم بازار و سطح عمومي
سازمان بازرگاني استان  ؛ همكار طرح پژوهشي،مشابه يها استانبا مقايسه آن 
 .1387 خوزستان،

  بررسي مقايسه اي تنظيم بازار در استان ايالم با چند استان متنخب، طرح
 .1393، مجري طرح، دانشگاه ايالم، پژوهشي

  آزمون بيماري (بررسي تاثير افزايش درآمدهاي نفتي بر بخش كشاورزي
 may  12نس بين المللي اقتصاد سبز، دانشگاه مازندران، ؛ كنفرا)هلندي
2014. 

 در رشد ) هاي شاخص توسعه انساني تاكيد بر مؤلفه با(جايگاه سرمايه انساني
كنفرانس بين المللي اقتصاد سبز، ارائه به صورت سخنراني در ؛ اقتصادي ايران

 .may 2014  12دانشگاه مازندران، 

 ارائه به ر در استان ايالم با چند استان متنخب، بررسي مقايسه اي تنظيم بازا
همايش ملي اقتصاد ايران، دانشگاه آزاد اسالمي واحد صورت سخنراني در 
 .1393اليگودرز، ارديبهشت 



  بررسي وضعيت و جايگاه صنايع كوچك و متوسط استان ايالم در سطح
رز، كشور، همايش ملي اقتصاد ايران، دانشگاه آزاد اسالمي واحد اليگود

 .1393ارديبهشت 

 به بازار بورس،  يمشترك در اقبال عموم يگذار هيسرما ينقش صندوق ها
 يو حسابدار تيريمد گاهيجا يكنفرانس مل نياولارائه به صورت سخنراني در 

 .1393مرداد  كسب و كار، اقتصاد و فرهنگ، نينو يايدر دن

 دانشگاه شهيد هش، سمينار هفته پژو؛ ي در ايرانتورم بر عدالت اقتصاد ريتأث
 .1390چمران اهواز، دانشكده اقتصاد، 

 علوم  شيهما نيسومايران؛ در ي بر رشد اقتصاد ينيكارآفر ريتاث يبررس
 .1393 وريشهر زدهميس نينو تيريمد

 ؛ در دست چاپرانيدرآمد در ا عيو توز يتوسعه مال. 

 دانشگاه شهيد چمران سمينار هفته پژوهش، ؛ رانيتورم در اقتصاد ا يابي شهير
 .1390اهواز، دانشكده اقتصاد، 

 ؛ اولين يابيهاي بازار تيفعال يو اثر بخش كيعوامل مؤثر بر تجارت الكترون
 .1392بهمن  3همايش ملي مديريت كسب و كار، همدان، 

  بررسي بانكداري الكترونيك براي افزايش كارايي و پذيرش مشتري در سيستم
ين كنفرانس بين المللي حماسه سياسي و حماسه ؛ اول)مطالعه موردي(بانكي

 .1392بهمن  25و 24اقتصادي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن، 

  ؛تبديل تهديدها به فرصتمناسب جهت راهكاري  اقتصاد مقاومتيرويكرد 
مديريت، كارآفريني و  يالملل نيبدومين كنفرانس ارائه به صورت سخنراني در 

   .1392شهريور  23 و 22توسعه اقتصادي، قم 

 Investigate The Organizational Justice Effects On Organizational 
Innovation In Ilam Petrochemical Company, Indian Journal of 
Fundamental and Applied Life Sciences (ISI), ISSN: 2231– 6345, 
2014 Vol. 4 (S1) April-June, pp. 1857-1864. 

 the Relationship Between Organizational Citizenship Behavior and 
Organizational Performance Using Structural Equation Modeling: Case 
Study of Employees of Private Banks Branches in Ilam, International 
Journal of Current Life Sciences (ISI), Manuscript Number: IJCLS – 
33/2013. 
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  :ها نامه انيپا عناوين
  در صنعت بيمه؛  كننده مصرفي عوامل موثر بر رفتار بند رتبهبررسي و

  .1392كارشناسي ارشد، دانشگاه ايالم،  نامه انيپا
 عيصنامناسب ارتباط دانشگاه با  يارائه الگو SMEs  بارويكرد

 .1392كارشناسي ارشد، دانشگاه ايالم،  نامه انيپا؛ آميخته

  امكان سنجي بكارگيري بازاريابي الكترونيك در شركتهاي كوچك و
پايان نامه كارشناسي ارشد، متوسط در شهركهاي صنعتي استان گيالن، 

  .1392دانشگاه ايالم، 
  ي رفتار تئور بر اساسبررسي عوامل موثر بر مصرف ميوه و سبزي

در شهر ايالم، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه  شده يزير برنامه
  .1392ايالم، 

 روابط بين : مدل مسيري پذيرش و استفاده از بانكداري تلفن همراه
 يها بانكتبليغات دهان به دهان، اعتماد ادراكات و نگرش مشتري در 

  .1392م، كارشناسي ارشد، دانشگاه ايال نامه انيپاشهر تهران؛ 
  كترونيك؛استفاده از سيستم پرداخت البا بررسي رابطه اعتماد و امنيت 

  .1392دانشگاه ايالم،  كارشناسي ارشد، نامه انيپا
 اجتماعي برند با نگرش نسبت  تيمسئولقدرت و  وابط بينبررسي ر

  .1392دانشگاه ايالم،  كارشناسي ارشد، نامه انيپا ؛و نيت خريد به برند
 دولتي خصوصي  يها بانكبين هوش اخالقي كاركنان  بررسي رابطه

كارشناسي ارشد، دانشگاه علوم  نامه انيپا؛ شده با رضايت مشتريان
 .تحقيقات واحد ايالم

  بررسي ارتباط گرايش بازاريابي با رضايت و رفتار شهروندي مشتري
ي شهرستان ها بانكي كيفيت خدمات در ا واسطهبا تاكيد بر نقش 

 .1392كارشناسي ارشد، دانشگاه ايالم،  مهنا انيپا ؛رشت

  بررسي رابطه بين برند و بسته بندي بر روي رفتار خريد مشتريان
محصوالت غذايي يك ويك با در نظر گرفتن ويژگيهاي حسي آنها، 

  .1392پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه ايالم، 



 زش مطالعه موردي آمو: سنجش تفكر استراتژيك مديران آموزش عالي
 .1392 نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه ايالم، اني، پاعالي استان ايالم

  كارشناسي  نامه انيپابررسي مصرف غذاهاي محلي در شهر ايالم؛
 .1392ارشد، دانشگاه ايالم، 

  خالقيت سازماني بر عملكرد مالي شعب بانك كشاورزي  ريتأثبررسي
دانشگاه آزاد  ،)اراهنم( كارشناسي ارشد نامه انيپااستان لرستان، 

  .1393اسالمي واحد شوشتر، شهريور 
  

  :پژوهشي يها طرح
 يها سازهنوين در  يها يفناورمصرف انرژي با تاكيد بر  يساز نهيبه 

در فضاهاي آموزشي مقطع متوسطه شهر ايالم؛ دانشگاه  كاررفته به
  .1392ايالم، 

  گاه دانش ؛ي و تحقيقات شناخت بازار كشور اندونزيا مشاورهخدمات
 .1392ايالم، 

  ،پروژه تحليل استراتژيك زنجيره ارزش صنايع منتخب استان ايالم
دانشگاه ايالم، تحليل زنجيره ارزش ظروف يكبار مصرف پالستيكي؛ 

1392.  


