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 مقاالت علمي -پژوهشي چاپ شده
الف) مقاالت فارسي
 تاثير سرمایه انساني بر توليد ناخالص داخلي ایران در چارچوب مدل جيمز ریمو ( ،)7833پژوهشنامه
علوم اقتصادی ،سال نهم ،شماره  ،7صص  ،713-711دانشگاه مازندران (همكاران :دکتر متفكرآزاد و
دکتر بهشتي)

 تجارت بينالملل ،سرریز دانش و بهرهوری کل عوامل توليد در ایران ( ،)7833فصلنامه اقتصاد و تجارت
نوین ،شماره  ،3تابستان  ،7831صص ( 11- 88همكاران :دکتر بهبودی)
 نقش وفور منابع طبيعي در رابطه سرمایه انساني با رشد اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت:

رهيافت دادههای مقطعي ( ،)7831نشریه علوم انساني و اجتماعي ،سال  ،71شماره  ،11صص ،11- 13
دانشگاه تبریز (همكاران :دکتر بهبودی).
 وفور منابع طبيعي ،سرمایه انساني و رشد اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت (رهيافت دادههای
تابلویي) ( ،)7833پژوهشهای اقتصادی ایران ،شماره  ،14صص  ،711-711دانشگاه عالمه طباطبائي
(همكاران :دکتر بهبودی و دکتر اصغرپور)

 اثر بيثباتي درآمدهای نفتي بر رشد اقتصادی با تاکيد بر حساب ذخيره ارزی ( ،)7837پژوهشنامه علوم
اقتصادی ،دوره  ،1شماره  ،71دانشگاه مازندران (همكاران :دکتر سلماني ،دکتر بهبودی و دکتر
اصغرپور).
 تبيين بالی منابع طبيعي با تاکيد بر سرمایه انساني ( ،)7833نامه مفيد ،دوره  ،71شماره  ،11صص
 ،17-11دانشگاه مفيد (همكاران :دکتر بهبودی و دکتر اصغرپور).
 اثر درجه باز بودن تجارت بر بيثباتي نرخ واقعي ارز (مطالعه موردی کشورهای منتخب منطقه منا
( )7833سياستگذاری اقتصادی ،دوره  ،7شماره  ،1صص  ،171-731دانشگاه یزد (همكاران دکتر
کازروني و آقای فشاری)

 تخمين تابع تقاضای گردشگری خارجي ایران رهيافت  ،)7833( TVPپژوهشهای رشد و توسعه
اقتصادی ،دوره  ،7شماره  ،7صص  ،781- 741دانشگاه پيام نور (همكارن :دکتر محمدزاده ،دکتر بهبودی
و آقای فشاری)
 تخمين تابع تقاضای گردشگری خارجي ایران به تفكيک چند کشور منتخب :رهيافت ،)7833( TVP
فصلنامه اقتصاد مقداری ،دوره  ،1شماره  ،1صص  ،717- 713دانشگاه شهيد چمران اهواز (همكاران:
دکتر محمدزاده ،دکتر بهبودی و آقای فشاری).
 بررسي ارتباط متقابل بين تبليغات ،درجه تمرکز و سودآوری در صنایع ایران :رهيافت معادالت
رگرسيون به ظاهر نامرتبط ( ،)7834پژوهشهای اقتصادی ایران ،دوره  ،71شماره  ،11صص ،11- 13
دانشگاه عالمه طباطبایي (همكاران :دکتر فالحي و آقای فشاری)
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 تأثيرکيفيت نهادی در رابطه نرخ واقعي ارز با قيمتهای نفت :مورد اقتصادهای نفتي ( ،)7834فصلنامه
تحقيقات مدلسازی اقتصادی ،سال  ،7شماره  ،1صص  ،711-748دانشگاه علوم اقتصادی (همكاران:
دکتر سلماني و دکتر بهبودی).
 بررسي رابطه کوزنتسي در کشورهای اسالمي منتخب با تاکيد بر کارائي محيط زیست :رهيافت تحليل
پوششي دادهها ( ،)7837فصلنامه اقتصاد محيط زیست و انرژی ،سال  ،7شماره  ،1دانشگاه شهيد
بهشتي (همكاران :دکتر صادقي و خانم اکبری).

 بررسي تاثير تكنولوژی اطالعات و ارتباطات ( )ICTبر کيفيت محيط زیست ( ،)7837فصلنامه اقتصاد
محيط زیست و انرژی ،سال  ،7شماره  ،1دانشگاه شهيد بهشتي (همكاران :دکتر فالحي و خانم
سجودی).
 اثرات توزیع مستقيم درآمدهای نفتي بر توليد ناخالص داخلي :الگوی تعادل عمومي پویا (،)7837
فصلنامه تحقيقات مدلسازی اقتصادی ،سال  ،8شماره  ،74صص  ،711-711دانشگاه علوم اقتصادی
(همكاران :دکتر بهبودی و دکتر متفكرآزاد).

 صندوق توسعه ملي یا توزیع مستقيم درآمدهای نفتي :بررسي مقایسهای ( ،)7837فصلنامه مجلس و
راهبرد ،دوره  ،73شماره  ،17صص  ،31- 83مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمي (همكاران :دکتر
بهبودی ،دکتر متفكرآزاد ،دکتر محمدزاده و دکتر صادقي)

 تحليل اقتصادی -سياسي موانع تاثيرگذاری وفور منابع طبيعي بر رشد اقتصادی ( ،)7838فصلنامه
مطالعات اقتصادی کاربردی ،دوره  ،7شماره  ،7صص  ،711- 31دانشگاه تبریز (همكاران :دکتر
متفكرآزاد)

 بررسي تاثير رشد اقتصادی بر آلودگي محيط زیست در کشورهای نفتي ( )7838پژوهشنامه اقتصاد
کالن ،دوره  3شماره  ،71دانشگاه مازندران (همكاران :دکتر بهبودی و آقای برقي)
 بررسي و اولویتبندی عوامل جذب سرمایهگذاری در منطقه آزاد انزلي ( ،)7838اقتصاد و توسعه منطقه-
ای ،سال  ،17شماره  ،1دانشگاه فردوسي مشهد دانشكده علوم اداری و اقتصادی (همكاران :خانم بشارتي
و دکتر بهبودی)
 ارزیابي قدرت بازار در بازار برق ایران با تاکيد بر شرایط نيروگاهها در شبكه ( ،)7831فصلنامه تحقيقات
مدلسازی اقتصادی ،شماره  ،18صص  ،747- 11دانشگاه خوارزمي (همكاران :خانم ربيعي و دکتر
حيدری).
 بررسي و محاسبه همسایگي انحصار نيروگاهها و رابطه آن با اعمال قدرت انحصاری در بازار برق ایران
( ،)7831فصلنامه نظریههای کاربردی اقتصاد ،سال سوم ،شماره  ،1صفحات  ،7- 78دانشگاه تبریز (خانم
زینالي و دکتر حيدری)
 بررسي و شناسایي فرصتهای صادراتي بالقوه و بالفعل محصوالت با فناوری پيشرفته در ایران :رهيافت
مدل پشتيبان تصميمگيری ،فصلنامه مجلس و راهبرد ،زیرچاپ (خانم نجفي)
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 سنجش عملكرد زیستمحيطي شرکتهای برق منطقهای ایران (در چارچوب مرز مقارن و متوالي مازاد
 زیر چاپ، دانشگاه بوعلي همدان، فصلنامه مطالعات اقتصاد کاربردی ایران،)مبنا و تابع فاصله جهتدار
)(آقای نجفزاده
ب) مقاالت انگليسي


Natural resource abundance, human capital and economic growth (2010), Journal
of Economic Development, Volume 35, Number 3, pp 81-102, Korea (Dr.
Behboudi and Dr. Karami)

 Estimation of Tourism Demand Function for Australian Destination: a Time
Varying Parameter Approach (2014), Anatolia-An International Journal of
Tourism and Hospitality Research, Volume 25, Issue 1 pp. 108-116, London, UK
(Dr Asadzadeh and Mr Najafi)


The Contribution of Tourism Development to Economic Growth in the Iranian
Provinces (2014), International Journal of Economics and Management Studies,
Vol.1, No.1, pp. 99-120 (Mr Nazari).



A Study of the Impact of Energy Consumption on Financial Development in the
Selected MENA Countries: A Dynamic Panel Data Analysis (2014), Asian Journal
of Research in Banking and Finance, Vol. 4, No. 12, pp. 161-169 (Ms Deljavan
Anvari)



Tourism and Economic Growth: a Time Varying Parameter Approach (2015),
Anatolia–An International Journal of Tourism and Hospitality Research, Volume
26, Issue 2, 173-185, London, UK (Dr Panahi and Mr Nazari).



Analysis of the Behavior of Amateur and Professional Investors’ Impact on the
Formation of Bubbles in Tehran Stock Market (2015), Iranian Economic Review
Vol.73, No.8, pp. 813- 817, University of Tehran (Ms Mahshid Sepahi).



Non Linearities in the Relation between Oil Price, Gold Price and Stock
Market Returns in Iran: a Multivariate Regime Switching Approach (2015),
Iranian Journal of Economic Studies, Vol. 4, No. 1, 101-128, Shiraz University,
Iran (Ms Vaezi).



The Analysis of Real Exchange Rate Volatility and Stock Exchange Return with
Panel-GARCH approach (Case study: D8 countries), Iranian Economic Review,
University of Tehran, Iran, acceptance (Mr Najafzadeh and Dr Monjazeb).

: مقاالت ارائه شده در کنفرانسهای ملي و بينالمللي
 پنجمين همایش،)7834(  مورد کشورهای صادرکننده نفت: تأثير رشد اقتصادی بر کيفيت محيطزیست
. ایران، تهران،انرژی و محيط زیست
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 نقش توسعه مالي و تجاری در کيفيت محيط زیست اقتصاد ایران ( ،)7838کنفرانس بين المللي و
آنالین اقتصاد سبز ،بابلسر ،ایران.
 محيط کسب و کار و راهكار های ارتقای آن در راستای نيل به توسعه پایدار :بررسي موردی استان
آذربایجان شرقي ( ،)7831اولين همایش توسعه پایدار با رویكرد بهبود محيط کسب و کار ،اتاق
بازرگاني ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی ،مشهد ،ایران.

 عوامل تعيين کننده کيفيت محيطزیست در استان های کشور ( ،)7831اولين همایش ملي محيط
زیست ،صنعت و اقتصاد ،دانشكده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائي ،تهران ،ایران.
 تحليل عوامل اقتصادی اثرگذار بر جرم در ایران (رهيافت دادههای تلفيقي ( ،)7838دومين کنفرانس
بين المللي و آنالین اقتصاد سبز ،مازندران ،ایران.
 بيكاری ،رشد اقتصادی و قانون اوکان در اقتصاد ایران ( ،)7838اولين کنفرانس بينالمللي اقتصاد،
مدیریت ،حسابداری و علوم اجتماعي ،رشت ،ایران.
 اثر سرمایه فكری بر کارایي صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران ( ،)1471اولين کنفرانس بين
المللي ،حسابداری ،مدیریت و نوآوری در کسب و کار
 بررسي نقش کارایي فني و تمرکز مالكيت در شكل گيری سرمایه فكری (مطالعه موردی صنایع فعال در
بورس اوراق بهادار تهران) ( ،)1471اولين همایش بين المللي اقتصاد کاربردی وتجارت ،هتل المپيک
تهران.
 بررسي و م حاسبه همسایگي انحصار نيروگاه ها و رابطه آن با اعمال قدرت انحصاری در بازار برق ایران
( ،)7831همایش ملي اقتصاد صنعتي ایران ،دانشگاه تبریز.

The Investigation of Natural Resource Abundance Effect on Economic Growth by
Mechanism of Human Capital (2010), 2nd International Conference On
Intellectual Capital Management, Science & Technology Park, IASBS, Zanjan,
Iran, Oral Presentation



Energy consumption, economic growth, and environmental degradation in Iran
(2011), The Asian Conference on the Social Sciences, The Ramada Osaka, Osaka,
Japan, Oral Presentation



The investigation of social capital status in East Azarbayejan province and the
determinants of its improvement: Delphi approach (2011), 3nd International
Conference On Intellectual Capital Management, Science & Technology Park,
IASBS, Zanjan, Iran, Oral Presentation



The Effect of Institutional and Economic Development on Environment Quality in
the MENA Countries: Dynamic Panel Data Approach (2012), 1th International
Conference on Econometrics, Methods and Application, Islamic Azad University
of Sanandaj, Oral Presentation.



 تاليف کتاب /ترجمه کتاب
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 ترجمه و اضافات « نظریه اقتصاد خرد :اصول و بسط مفاهيم (همراه با حل مسائل)» ،جلد اول ،انتشارات
دانشگاه خوارزمي ،چاپ دوم  ،7838تاليف والتر نيكسون و کریستوفراسنایدر ،ویرایش  74سال 1443
(همكاران :دکتر بهبودی).
 ترجمه و اضافات « نظریه اقتصاد خرد :اصول و بسط مفاهيم (همراه با حل مسائل)» ،جلد دوم ،انتشارات
دانشگاه علوم اقتصادی ،چاپ اول  ،7838تاليف والتر نيكسون و کریستوفر اسنایدر ،ویرایش  74سال
( 1443همكاران :دکتر بهبودی).
 تاليف «کاربرد نرم افزار  Stataدر اقتصادسنجي» ،انتشارات نور علم ،چاپ دوم( 7831 ،همكاران :دکتر
محمدزاده و دکتر فشاری)

 راهنمايي پاياننامه
 بررسي وضعيت فضای کسب و کار بخش صنعت در استان آذربایجان شرقي و راهكارهای ارتقای آن
( :)7833احمدینسب.
 برآورد کارایي زیستمحيطي در پاالیشگاههای نفت ایران :رهيافت تحليل پوششي دادهها (،)7834
عبدالهي.
 شناسایي و رتبه بندی عوامل موثر بر توسعه بيمه الكترونيک در استان آذربایجان شرقي ( ،)7837حاتمي
شجاعي.


بررسي عوامل موثر بر جذب سرمایهگذاری در منطقه آزاد انزلي ( ،)7837بشارتي

 بررسي و محاسب ه همسایگي انحصار نيروگاهها و رابطه آن با اعمال قدرت انحصاری در بازار برق ،مطالعه
موردی بازار برق ایران ( ،)7838زینالي
 ارزیابي قدرت بازار در بازار برق ایران با تاکيد بر شرایط نيروگاهها در شبكه ( ،)7838ربيعي
 ارزیابي عملكرد و رتبهبندی شرکتهای بيمه در حوزههای بيمهگری و سرمایهگذاری :با استفاده از
 BSCو  ،)7838( FAHPهوشي
 بررسي اثرات شوکهای قيمت نفت و طال بر بازدهي بازار سهام ایران :رهيافت مدل مارکوف -سویچينگ
چند متغيره ( ،)7831واعظي
 برآورد هزینه فعاليت های مراکز خدماتي دولتي با استفاده از روش هزینه یابي بر مبنای فعاليت زمانگرا
( : )TDABCمطالعه م وردی مرکز استاندارد دفاعي ایران ( ،)7831دوشابي
 تحليل رفتار سرمایه گذاران حقيقي و حقوقي در شكلگيری حباب قيمتي در بورس اوراق بهادار تهران
( ،)7831سپاهي
 بررسي و شناسایي فرصتهای صادراتي بالقوه و بالفعل محصوالت با فناوری پيشرفته در ایران :رهيافت
مدل پشتيبان تصميمگيری ( ،)7831نجفي
 طراحي و مدلسازی ارزیابي ميزان اجتماعي بودن بانكها ( ،)7831حشمتي
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 عوامل مؤثر بر فشار بازار ارز بر فشار بازار ارز در ایران :در چارچوب الگوی ماکوف -سوئيچينگ با احتمال
انتقال متغير ( ،)7831جعفری
 بررسي اثرات نامتقارن نرخ ارز بر بازدهي صنایع منتخب در بورس اوراق بهادار تهران (با استفاده از
الگوی  ،)7831( ،)NARDLساسانيان
 بررسي سرریز تالطم بين شاخص-های قيمت حامل-های انرژی و گروه-های مختلف کاالها و خدمات
مصرفي (با استفاده از مدل  ،)7831( ،)VAR-BEKK GARCHجاللي
 بررسي سرریز تالطم بازده نفت بر بازدهي صنایع منتخب در بازار بورس اوراق بهادار تهران (رویكرد
تجزیه واریانس) ( ،)7831فعلي
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 پروژه تحقيقاتي
 بررسي تاثير سرمایه انساني بر توليد ناخالص داخلي به عنوان یک نهاده توليدی در چارچوب مدل جيمز
ریمو ( ،)7831-7831دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه تبریز
 تجارت بينالملل ،سرریز دانش و بهرهوری کل عوامل توليد اقتصاد ایران ( ،)7831- 7831معاونت برنامه-
ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگاني ،تهران.
 نگرش استراتژیک به بررسي نقش بنگاههای کوچک اقتصادی ( )SMEsو ارائه راهكارهای توسعه آن در
استان آذربایجانشرقي ( ،)7831- 7831استانداری آذربایجانشرقي ،تبریز.
 بررسي وضعيت سرمایه اجتماعي در آذربایجان شرقي و عوامل موثر بر افزایش آن (،)7833- 7833
استانداری آذربایجان شرقي ،تبریز.
 تدوین سند توسعه اشتغال و سرمایهگذاری استان آذربایجان شرقي در دوران برنامه پنجم (-7833
 ،)7837اداره کار و امور اجتماعي ،تبریز.
 بررسي فضای کسب و کار در استان آذربایجان شرقي ( ،)7837- 7834سازمان امور اقتصادی و دارایي
استان آذربایجان شرقي ،تبریز.
 ارائه راهكارهای ارتقای فضای کسب و کار در استان آذربایجان شرقي ( ،)7837-7834سازمان امور
اقتصادی و دارایي استان آذربای جان شرقي ،تبریز.
 آمایش صادراتي استان آذربایجان شرقي ( ،)7831- 7837بانک توسعه صادرات ایران ،تهران.
 شناسایي فساد اداری و راههای مقابله با آن در چارچوب رفع موانع محيط کسب و کار ( - 7831در حال
انجام) ،اتاق بازرگاني و صنایع و معادن ایران
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