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سوابق تحصيلی
 دکتري .اقتصاد ،گرايش سنجی مالی ،دانشگاه عالمه طباطبايی ،تهران ،ايران .مهر  .1393معدل .18.50
موضوع رساله" .پويايیهاي ساختار سرمايه و شرايط اقتصاد کالن"



کارشناسی ارشد .علوم اقتصادی ،گرايش محض ،دانشگاه عالمه طباطبايی ،تهران ،ايران .مهر 1391

شهريور  .1393معدل

دوره ارشد .19
پاياننامه کارشناسی ارشد .بررسی " نسبت نقدينگی به  GDPبا توجه به ساختار اقتصادي کشور :مقايسه
تطبيقی ايران با منتخبی از کشورهاي در حال توسعه و توسعهيافته " ،زير نظر دکتر عباس شاکري.
پروژه درسی آزمون نظريه مصرف هال بر اساس مقاله کمبپل و منکيو ( .1)1989با استفاده از نرم افزار  .Eviewsزير نظر
دکتر حسين موسوي.
پروژه درسی انجام محاسبات و آزمونهاي اقتصاد سنجی .با استفاده از نرم افزار  .Eviewsزير نظر دکتر رضا طالبلو.


کارشناسی .اقتصاد ،دانشگاه عالمه طباطبايی ،ايران .مهر  -1387شهريور  .1391معدل دوره کارشناسی.16.50 :
پروژه درسی تبديل کدهاي زبان برنامهنويسی  VBبه کدهاي  Cبراي الگو درآمد-مخارج کينزي .با استفاده از نرم افزار
 .turbo Cزير نظر دکتر رشيدي.

افتخارات و دستآوردها




کسب رتبه دوم در میان دانشجويان کارشناسی ارشد (از میان  40دانشجو)
عضويت در تیم شطرنج دانشگاه عالمه طباطبايی.
درج حکم تقدير در پرونده از سوی دبیرکل اتاق بازرگانی ايران به دلیل انجام تحقیقات موثر اقتصادی.

)Campbell and Mankiw (1989
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مهارتهاي تخصصی



زبانهای برنامه نويسی
نرمافزارهای تخصصی

C, C++ ,basic, R
Matlab, rats, R, Dynare , Eviews, Stata, Word, Excel

زمينههاي پژوهشی مورد عالقه










اقتصاد مالی (مالیه شرکتی ،ساختار سرمايه)
اقتصاد کالن (رشد ،تعادل عمومی ،چرخههای اقتصادی)
ارتباط اقتصاد مالی با اقتصاد کالن
سیاستهای پولی
سیاستهای مالی
اقتصاد سیاسی بدهی دولت
بنیانهای خرد اقتصاد کالن
بانکداری ،قوانین و مقررات بانکی
برنامه ريزی اقتصادی ،سیاستگذاری و اقتصاد توسعه

دورههاي آموزشی طی شده










دوره های آزاد زبان انگلیسی (تافل -نوشتار -مکالمه)
دوره آموزشی دادههای پانل با استفاده از نرم افزار Stata
دوره آموزشی سریهای زمانی با استفاده از نرم افزار Stata
دوره آموزشی برنامهنويسی به زبان C++
کارگاه آموزشی نرمافزار  .Rبا محوريت استنباط بیزی و شبیهسازی.
دوره آموزشی  DSGEبا استفاده از نرمافزار .Dynare
دوره اقتصاد کالن پیشرفته با موضوع  Macroprudential policyتوسط پروفسور جینلوکا بنینو استاد مدرسه
اقتصاد لندن.
دوره طراحی بازار توسط پروفسور  Paul Milgramاستاد دانشگاه استنفرد آمريکا.
دوره اقتصاد سیاسی بدهی دولت توسط پروفسور صالحی اصفهانی استاد دانشگاه ايلینوی آمريکا.
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پروژههاي علمی و پژوهشی -نرم افزارهای مورد استفاده


برخی از پروژههای انجام گرفته در مرکز تحقیقات و بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی ،صنايع و معادن ايران (به
ترتیب تاريخ) :
تامین مالی تولید
سیاست های پولی؛ ابزارها و نهادها :این مطالعه مورد استقبال سفارت کشور چک قرار گرفت.
استقالل بانک مرکزی
مطالبات معوق بانکها و شرکتهای مدیریت دارایی
تغییر فرم کاالهای وارداتی صنعتی
رویگردانی از سرمایهگذاری در بخش صنعت
بایستههای نظام مالیاتی برای خروج از رکود
تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاهها
اصالح نرخ ارز
خصوصیسازی نظام تأمین اجتماعی
نفت و بودجه دولت



نوشتن کد ماکرو در  Ecxelبرای محاسبه نسبتهای مالی با استفاده از اطالعات سايت  codalبرای فرمتهای
 xmlو .xls
2
نوشتن کد مقاله بلنچارد و کوا ( )1989برای اقتصاد ايران (با استفاده از نرم افزار )rats
نوشتن کد تاريخگذاری سیکلهای اقتصادی ايران (با استفاده از نرم افزار )rats

-




همايش ها و ميزگردها


همکاری در برگزاری همايش ملی همدلی و همزبانی ،رونق تولید و اشتغال (تهران)

مقاالت و سمينارها




ارسال مقاله " نسبت نقدينگی به  GDPبا توجه به ساختار اقتصادی کشور :مقايسه تطبیقی ايران با منتخبی از کشورهای در حال توسعه و
توسعهيافته " جهت داوری
مقاله در حال انجام "بررسی ساختار سرمايه و شرايط اقتصاد کالن با استفاده از يک مدل تعادل عمومی پويای تصادفی"
مقاله سیاستی "حمايتهای مالیاتی از بنگاههای کوچک و متوسط" با دکتر محمد وصال .در حال چاپ.

)Blanchard and Quah (1989
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سوابغ شغلی


کارشناس مرکز تحقیقات و بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی ،صنايع و معادن ايران ،از دی  1393تا مهر .1396

مهارتهاي زبان



تسلط به زبان انگلیسی (خواندن ،نوشتن ،مکالمه)
دارای مدرک  MSRTوزارت علوم ،تحقیقات و فناوری با نمره ( 62سال )1395

ساير مهارتها


آشنايی کافی با واژگان تخصصی



آشنایی کافی با صورتهای مالی شرکتها
آشنایی با مباحث مربوط به بازار سرمایه
توانایی تهیه گزارشهای پژوهشی و کارشناسی
توانایی ارائه تحلیل و تهیه گزارش های اقتصادی
تسلط به منابع و مراجع آماری و تحلیلی داخلی و بین المللی در حوزه اقتصاد
توانایی انجام کار گروهی







برخی سوابق آموزشی
کارشناسی






واحد تحصیلی " برنامه نویسی کامپیوتر" دکتر رشیدی با نمره 20
واحد تحصیلی "اقتصاد سنجی" دکتر درخشان با نمره 20
واحد تحصیلی "مالیه بین الملل" دکتر شاکری با نمره 20
واحد تحصیلی "حسابداری شرکت ها" دکتر مشتری دوست با نمره 20
واحد تحصیلی "پژوهش عملیاتی" با نمره 20

کارشناسی ارشد




واحد تحصیلی "اقتصاد خرد پیشرفته" دکتر میالنی با نمره 19
واحد تحصیلی "اقتصاد خرد پیشرفته تکمیلی" دکتر میالنی با نمره 20
واحد تحصیلی "اقتصاد سنجی پیشرفته" دکتر طالبلو با نمره 19



واحد تحصیلی "اقتصاد کالن پیشرفته" دکتر صالحی با نمره 19.5



واحد تحصیلی "اقتصاد کالن پیشرفته تکمیلی" دکتر بهرامی با نمره 19.5

دکتری



واحد تحصیلی "اقتصاد مالی پیشرفته  1و  2و  "3دکتر فقهی به ترتیب با نمرههای  18.25 ، 19و 19.25
واحد تحصیلی "اقتصاد خرد پیشرفته  1و  "2دکتر محمدی به ترتیب با نمرههای  18.5و 18.5



واحد تحصیلی "اقتصاد کالن پیشرفته  "1دکتر جهانگرد با نمره  19.5و دکتر بهرامی با نمره 19.5



واحد تحصیلی "اقتصاد کالن پیشرفته  "2دکتر جهانگرد با نمره  20و دکتر بهرامی با نمره 19



واحد تحصیلی "تئوری اقتصاد سنجی" دکتر خیابانی با نمره 17.75
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برخی مهارتهای کمی
 مدل نسلهای همپوشان، مدل رمزی، سیکلهای اقتصادی، سرمایه گذاری، مصرف، الگوهای رشد:اقتصاد کالن



:اقتصادسنجی



OLS,GLS,MLE,IV,2SLS,ILS,3SLS
و معادالت همزمان
سری زمانی
AR, MA, ARDL, ARMA, ARMAX, ARIMA, ARIMAX, ARFIMA, ARFIMAX, ARCH,
GARCH, TARCH, EARCH, EGARCH, SDGARCH
دادههای پانل
Pooled, Random Effects Model (GLS, MLE), Fixed Effects Model, Between,
Heteroskedasticity and Serial Correlation in the Error Component Model, Mixed
Effects(Multilevel Model)
VAR
State-Space Model
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