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ج -فعاليتهاي اجرايي()3970-39
-

معاون اداري و مالي دانشگاه اصفهان11-11
مسول گسترش دوره هاي تحصيالت تکميلي دانشگاه اصفهان 31-34
قائممقام تحصيالت تکميلي دانشگاه اصفهان11-31
عضو شوراي تحصيالت تکميلي دانشگاه اصفهان 11-31
عضو شوراي پژوهشي دانشگاه اصفهان 11-31
عضو شوراي فرهنگي دانشگاه اصفهان 11-31
عضو کمسيون موارد خاص دانشگاه اصفهان 11-31
عضو شوراي صنفي مطبوعات دانشگاه اصفهان 11-31
عضو شوراي برنامهريزي استان اصفهان18-11
عضو هيات مديره شرکت فکا  31تا 34
عضو هيات مديره شرکت گلشهر اصفهان 33تا 31
عضو هيات مديره کانون حسنات اصفهان(قرض الحسنه)13تا 31
عضو هيأت اجرايي شهرک علمي تحقيقاتي استان اصفهان11-18
عضو کميته علمي آمايش سرزمين استان اصفهان11
عضو ستاد تهيه چشمانداز توسعه استان اصفهان11-14
عضو شوراي پژوهشي و برنامهريزي شهرداري اصفهان18-11
عضو کميسيون دائمي هيأت امناي دانشگاه اصفهان11-14
عضو کميته درآمدزايي استان اصفهان18-14
عضو شوراي فرهنگ عمومي استان 18تا کنون
مسول کار گروه اقتصاد و آمايش کريدور علم و فناوري استان18-11عضو شوراي پژوهشي اداره کل ارشاد استان اصفهان31-18
عضو کميته آمايش استان18-11
مشاور پژوهشي معاونت تحقيقات،فنآوري و برنامه ريزي شهرداري اصفهان  14تا 34
مشاور پژوهشي معاونت مالي +و اداري شهرداري اصفهان31-11
مدير مطالعات آمايش و سند راهبردي توسعه استان34-31عضو اتاق فکر بازرگاني استان31تا کنون
عضو هيات امناء موسسه آموزش عالي هشت بهشت-34تاکنون
عضو هيات موسس موسسه آموزش عالي صفاهان38-13
مجري مطالعات آمايش سرزمين در بخش اقتصاد دانش بنيان استان اصفهان
ناظر مطالعات آمايش سرزمين استان هرمزگان
عضو هيات امنا مجتمع آموزشي امام صادق38-11
عضو هيات امنا صندوق هاي قرض الحسنه استان(حسنات)38-31
عضو هيات اجرايي کريدور علم و فنآوري استان اصفهان38-31
عضو مرکز هم انديش استان اصفهان 11-14
عضو قطب علمي اقتصاد بين الملل دانشگاه اصفهان 34
نماينده وزير در هيات امناء موسس اموزش عالي صبح صادق
عضو هيات اجرايي شهرک علمي و تحقيقاتي اصفهان  38تا کنون
مشاور رئيس دانشگاه هنر اصفهان  38تاکنون
مدير گروه پژوهشي اقتصاد شهري و منطقه اي دانشگاه اصفهان 38-13
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 معاون پژوهش و فناوري دانشگاه اصفهان عضو هيات مميزه دانشگاه اصفهان-
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د -سوابق علمي و پژوهشي
 کتابهاي منتشر شده -4مباحثي از توسعه در ايران 4431
-8درآمدي بر اقتصاد توليد کشاورزي.ترجمه4438،
-4اصطالحات و مفاهيم روزمره اقتصادي4433
-1اقتصاد کشاورزي4411،
-8آنچه بايد در مورد بورس بدانيم4418
-1کاربرد روشهاي رتبه بندي و تصميم گيري چند شاخصه،4413سازمان شهرداريهاي و دهداريهاي کشور
-3کاربرد مدلهاي بهينه برنامه ريزي رياضي در اقتصاد و مديريت 4411
-1اقتصاد شهري(در دست تاليف)طرف قرارداد سازمان سمت

 مقاالت چاپ شده در مجالت علمي و پژوهشي: -4روششناسي اقتصاد سنجي فضايي :تئوري و کاربرد -مجله پژوهشي دانشگاه اصفهان4411 -
Economic Convergence and the spillover Effects of Trad and Regional
Integration on -8
Economic Growth
نام مجلهThe Middle East Business and Applied Economics, 2002, Australia :
 -4برآورد تابع هزينه و تعيين قيمت کف براي محصول خرما -مجله پژوهشي اقتصاد کشاورزي و توسعه -زمستان 4414
 -1بررسي تاثير هزينههاي دولت بر ارزش افزوده بخش کشاورزي ايران -مجله پژوهشي اقتصاد کشاورزي و توسعه4418 ،
 -8بررسي رشد بهرهوري عوامل توليد در بخش کشاورزي ايران -مجله پژوهشي اقتصاد کشاورزي و توسعه4418 :
 -1بررسي کمي ساختار جمعيت شاغل در بخشهاي مختلف اقتصادي استان و چشمانداز دهه آينده آن -مجله دانشکده علوم اداري
و اقتصاد دانشگاهاصفهان4418 ،
 -3بررسي همگرايي تقاضاي اجتماعي براي آموزش عالي در ايران -فصلنامه پژوهشهاي اقتصاد ايران ،دانشگاه عالمه طباطبائي،
4414
 -1بررسي تمايل به پرداخت براي اقامت در کمپينگ در شهر اصفهان -مجله دانشکده علوم اداري و اقتصاد ،دانشگاه اصفهان4414 ،
The Survey of Economic Convergence and Spillover Effects Between EU and
Mediterranean -3
Countries
نام مجله Iranian Economic Review ,Tehran , Iran, 2005.
 -41بررسي عوامل موثر بر قيمت مسکن در شهر مشهد -فصلنامه پژوهشهاي اقتصاد ايران ،دانشگاه تربيت مدرس4414 ،
 -44بررسي همگرايي درآمد سرانه بين  81استان کشور :يک رهيافت اقتصاد سنجي فضايي -فصلنامه پژوهشهاي اقتصاد ايران،
دانشگاه تربيت مدرس4414 ،
 -48تحليل فضايي همگرايي اقتصاي کشورهاي اسالمي و بررسي سرريزهاي منطقهاي با تاکيد بر نقش کشورهاي حوزه خليج فارس-
فصلنامه پژوهشهاي بازرگاني ،وزارت بازرگاني4411 ،
 -44يکپارچگي اقتصادي کشورهاي حوزه رفخليج فارس؛ يک رهيافت اقتصاد سنجي فضايي -فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي ايران،
دانشگاه عالمه طباطبايي4411 ،
 -41محاسبه شکاف توليد ناخالص داخلي فصلي و تاثير عوامل رسمي بر آن در ايران -فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي ايران ،دانشگاه
عالمه طباطبائي4411 ،
 -48تعيين الگوي بهينه فعاليتهاي واحد گاوداري (دامداري فکا ) -مجله پژوهشي اقتصاد کشاورزي و توسعه4411 ،
 -41بررسي همگرايي تقاضاي اجتماعي براي آموزش عالي در ايران -فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي ايران ،دانشگاه عالمه طباطبائي،
4414
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 -43تحليل نابرابري درآمد در مناطق دهگانه شهرداري اصفهان -فصلنامه پژوهشهاي اقتصاد ايران ،دانشگاه تربيت مدرس (درحال
چاپ)4411 ،
 -41فضا ،مفهوم فضا و چگونگي اندازهگيري آن در مطالعات منطقهاي -فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي ايران ،دانشگاه عالمه طباطبائي،
4411
 -43تحليل کارايي هزينههاي عمراني شهري در شهرهاي همدان -فصلنامه پژوهشهاي اقتصاد ايران ،دانشگاه تربيت مدرس4411 ،
-81تحليل سيستم رشد و توسعه شهري در ايران-فصلنامه پژوهشهاي اقتصاد ايران ،دانشگاه تربيت مدرس4418 ،
-84بررسي ميزان کارايي بانکهاي دولتي استان اصفهان با استفاده از تحليل پوششي دادها -فصلنامه بررسيهاي اقتصادي.داشگاه شهيد
چمران اهواز
-88تحليل فضايي توسعه شهري در ايران (رشد تعداد شهرها) -پژوهشهاي اقتصادي ايران بهار13
-84تحليل تاثير عوارض شهرداريها بر قيمت مسکن:مطالعه موردي شهر اصفهان-پژوهشهاي اقتصادي ايران بهار13
 -81تأثير اندازه دولت بر توسعه انساني در کشورهاي  OICرهيافت رگرسيون وزني جغرافيايي -مطالعات و پژوهشهاي شهري-منطقه
اي،دانشگاه اصفهان 4413
- 88مدل سازي الگوي تامين مالي مناسب براي بخش عمومي شهري در ايران -تحقيقات مدلسازي اقتصادي-دانشکده علوم
اقتصادي4431
 -81اثرات متقابل و پوياي سرمايه اجتماعي و توسعه اقتصادي (مطالعه موردي ايران  -)4411-4418مطالعات اقتصاد بين الملل4411
 -83بررسي تاثير پرداخت يارانه هاي بنزين بر پديده نخست شهري در ايران -مطالعات و پژوهشهاي شهري-منطقه اي-دانشگاه اصفهان-
4411
 -81تأثير نخست شهري در ايران و آن بر رشد اقتصادي -تحقيقات اقتصادي-دانشگاه تهران4411
 -83پيشرفت علمي مطالعات اقتصاد کالن ايران طي دوره 4433-4411يک رويکرد روش شناختي -روش شناسي علوم انساني-فصلنامه
حوزه ودانشگاه4411
 -41برآورد تمايل به پرداخت مصرف کنندگان براي افزايش کيفيت نان در سال ( 4411مطالعه ي موردي شهر اصفهان) -اقتصاد و
کشاورزي-انجمن اقتصاد کشاورزي ايران4411
 -44اندازه گيري ريسک کشت محصوالت زراعي در استان همدان با استفاده از برنامه ريزي رياضي تحت شرايط ريسک و نبود قطعيت-
اقتصاد کشاورزي و توسعه-وزارت کشاورزي4413-
 -48بررسي عملکرد کارايي صنعت دامداري درسطح کشور(رهيافت :تحليل پوششي داده هاي بازه اي) -پژوهشهاي اقتصادي-دانشگاه
تربيت مدرس
 -44بررسي اقتصادي و تعيين اولويت هاي سرمايه گذاري صنعتي در استان کردستان -پژوهشنامه علوم اقتصادي-دانشگاه مازندران4413
 -41تحليل تاثير عوارض شهرداريها بر قيمت مسکن:مطالعه موردي شهر اصفهان -بررسيهاي اقتصادي-دانشگاه شهيد چمران اهواز-
4413
 -48تصميم گيري چند شاخصه فازي و کاربرد آن در تعيين مناسب ترين الگوي کشت محصوالت کشاورزي -اقتصاد و کشاورزي-انجمن
اقتصاد کشاورزي ايران4413-
 -41بررسي مزيت نسبي صادرات محصوالت کشاورزي (مطاعه موردي استان اصفهان -پژوهشي-دانشگاه اصفهان-علوم انساني4413-
 -43تحليل فضايي توسعه ي شهري در ايران (رشد تعداد  -پژوهشهاي اقتصادي ايران-دانشگاه عالمه طباطبايي
 -41تحليل فضايي بيکاري در ايران -نامه اقتصادي4413-
 -43بررسي کيفيت راهنماي استادان راهنماي پايان نامه هاي دانشجويان کارشناسي ارشد دانشگاه اصفهان -دانشور-دانشگاه شاهد-
علوم انساني4411-
 -11براورد تمايل به پرداخت مصرف کنندگان خودرو براي قيمت بنزين (با استفاده از روش  -CVMتحقيقات اقتصادي-دانشگاه تهران-
4411
 -14تجزيه و تحليل نابرابري عوارض در مناطق دهگانه شهرداري اصفهان(رويکرد اقتصاد سنجي فضايي -پژوهشهاي اقتصادي-دانشگاه
تربيت مدرس-همکاري با انجمن اقتصاد اسالمي4411-
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 -18بررسي عوامل موثر بر تقاضاي اجتماعي آموزش عالي(ازديدگاه شرکت کنندگان در کنکور 4418-14در اصفهان) -پژوهشي-دانشگاه
اصفهان-علوم انساني4411-
 -14منطق فازي و کاربرد آن در يافتن الگوي مناسب کشت محصوالت زراعي در يک مزرعه -اقتصاد کشاورزي
 -11تحليل منطقه اي رشد اقتصادي در ايران -پژوهش هاي اقتصادي4411-
 -18تحليل نظري و کاربردي نظريه هاي مزيت سنجي منطقه اي و مدل سازي مزيت سنجي بخش هاي توليدي در مناطق کشور-
پژوهش هاي اقتصادي ايران4431-
 -11بررسي مدلهاي اميخته بازاريابي به مظور شناسايي و اولويت بندي عوامل مناسب اميخته براي بازرايابي -پژوهش هاي مديريت-
4413
 -13آسيب شناسي شکاف همسويي راهبردهاي فناوري اطالعات با راهبردهاي سازماني -مطالعات راهبردي-پژوهشکده مطالعات
راهبردي4431
 -11تحليل مقايسه اي روش هاي رتبه بندي در اندازه گيري توسعه يافتگي (مطالعه موردي :شهرستان هاي استان خوزستان -آمايش
سرزمين-دانشگاه تهران4431
49- Measurement of individuals' willingness to pay for habitation in condominium in Isfahan -13
province (Case study: District 13 of municipality)- Interdisciplinary Journal of Contemporary
4Research In Busines2011s
50-effct of popultion density divison and distance on regional - Iranian Economic Review8
-economic growth2012
51-The study and analysis of short run and long run effects of human capital on the economic
growth in Iran- Economic and Finance Review2012
52-Spatial effects of localization and urbanization economies on urban employment growth in IranJournal of Geography and Regional Planning2012.
53- THE ANALYSIS OF SHORT RUN AND LONG RUN EFFECTS OF SOCIAL CAPITAL ON
THE ECONOMIC GROWTH IN IRAN- Economics and Finance Review2012
 -81سنجش و ارزش گذاري عوامل موثر بر انتخاب مسکن با استقفاده از روش تجربي -پژوهش هاي اقتصادي4411-
 -88تحليل فضايي تاثير سياست هاي مالي دولت بر نابرابري در ايران -اقتصاد مقداري4413-
 -81ارزيابي ميزان انطبا ق مطالعات اقتصاد کالن ايران با اولويت هاي پژوهشي ايران به روش تحليل محتوا-راهبرد اقتصادي4434-
 -83بررسي وزن دهي آرا در نظريه راي گيري با رويکرد اقتصاد تجربي -اقتصاد تطبيقي-پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي-
4431
 -81شبيه سازي الگوي پولي براي وزن دهي راي در تحليل اقتصادي دموکراسي -تحقيقات مدلسازي اقتصادي-دانشکده علوم اقتصادي-
4431
 مقاالت ارائه شده و چاپ شده در سمينارهاي داخلي و خارجيجهاني شدن و همگرايي اقتصادي و تاثير سرريزهاي منطقهاي بر رشد درآمد سرانه (کشورهاي -)OICنام همايش:
-4
جهاني شدن اقتصاد-زمان و محل :تهران ،وزارت بازرگاني4411 ،
 -8بررسي برابري فرصتهاي آموزشي در مناطق مختلف کشور-نام همايش :فرصتهاي آموزش و تعليم و تربيت-زمان و محل:
تهران ،وزارت آموزش و پرورش ،دانشگاه تهران4414 ،
 -4بررسي تاثير سهميهبندي مناطق کنکور بر پذيرش دانشجو ،در مناطق مختلف کشور-نام همايش :مسائل کنکور سراسري-زمان
و محل :اصفهان ،سازمان سنجش و آموزش کشور ،دانشگاه اصفهان4414 ،
 -1بررسي مزيت نسبي مجتمع مس سرچشمه کرمان در الحاق به - WTOنام همايش :راهبرد توسعه و تجارت جهاني-
زمان و محل :تهران ،وزارت بازرگاني4418 ،
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 -8ظرفيت سنجي اقتصاد شهري براي تامين درآمد شهرداري-نام همايش :شهرداريها و اقتصاد شهري-زمان و محل :شهرداري
تهران ،دانشگاه تربيت مدرس4414 ،
 -1همگرايي اقتصادي و اثرات سرريز تجاري و يکپارچگي منطقهاي بر رشد اقتصادي (کشورهاي -)OICنام همايش :بازارهاي
مشترک و کشورهاي اسالمي-زمان و محل :قطر -دوحه8118 ،
بررسي همگرايي اقتصادي و اثرات سرريز تجاري بين کشورهاي اروپايي و مديترانهاي-نام همايشEuro- :
-3
-Miditerranean Symposiumزمان و محل :فرانسه ،نيس8118 ،
-1تحليل رشد و توسعه سيستم شهري استان قزوين -همايش توسعه شهري.دانشگاه امام خميني قزوين-4418،
-3تاثير اندازه دولت بر توسعه انساني در کشورهاي عضو کنفرانس اسالمي-کنفرانس بين المللي اقتصاد اسالمي و اقتصاد کشورهاي
عضو سازمان کنفرانس اسالمي. OICمالزي8141
-41تاثير سياست مالي دولت بر توسعه منطقه اي در ايران-همايش ملي بررسي برنامه پنجم توسعه 1 ،و 8خرداد4413
 -44تحليل تاثِر هدفمند کردن يارانه ها بر کاراِيي تولِيد محصول برنج در اِيران -شانزدهمين همايش ملي توسعه صادرات غير نفتي
کشور4434
Spatial effects of localization and urbanization economies on urban employment growth in -48
12 International Conference of Spatial Econometrics Association-Iran1391
 -44تحليل و رتبه بندي عوامل اجتماعي ايجاد بافت فرسوده شهري :مطالعه موردي شهر اصفهان -سومين کنفرانس برنامه ريزي و
مديريت شهري-مشهد4413
 -41تاثير هدفمند سازي يارانه ها بر هزينه هاي شهرداري ها (مطالعه موردي شهر اصفهان) -سومين کنفرانس برنامه ريزي و مديريت
شهري4413
 -48تحليل کارايي توليد گندم در شرايط عدم حتميت با استفاده از روش  IDEAمطالعه موردي استان اصفهان -دومين همايش ملي
اقتصاد4431-
 -41تجزيه و تحليل اثر مخارج ارزي گردشگر بين المللي بر تقاضا در فعاليت هاي اقتصادي استان اصفهان -همايش منطقه اي صنعت
توريسم4411
 -43تحليل و چگونگي تاثير قانون هدفمند سازي يارانه ها بر درآمدهاي کالن شهرها -ماليه شهرداري  ،مشکالت و راهکارها4431
 -43تاثير سياست هاي مالي دولت در بخش حمل و نقل شهري بر پديده نخست شهري ايران -دومين کنفرانس برنامه ريزي و
مديريت شهري4411
 -81مقايسه وضعيت موجود و مطلوب شهرداريهاي استان همدان از نظر کارايي (با استفاده از روش  -)DEAدومين کنفرانس برنامه
ريزي و مديريت شهري4411
 -84بررسي تاثير آموزه هاي اسالمي بر تشکيل سرمايه اجتماعي به منظور تحقق توسعه -دومين همايش اقتصاد اسالمي و
توسعه4411
 -88اثر تنوع سازي صنعتي بر ثبات اقتصادي استان هاي کشور -نخستين همايش ملي دانشجويي اقتصاد ايران4411
 -84تاثير فضاي کسب و کار بر افزايش صادرات غير نفتي در کشورهاي منتخب (در چارچوب الماس رقابتي پورتر ) -پانزدهمين
همايش ملي توسعه صادرات غير نفتي کشور4413
- The Effect of Government Size on HDI in OIC Countries, A Spatial Econometric Approach-81
کنفرانس بين المللي اقتصاد اسالمي و اقتصاد کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسالمي OIC
Measuring Iran’s Intra-Industry Trade and its Effect on Income Convergence: Evidence from -88
th APEF International Conference on: East and West Asia 3Selected East and West Asia- The
Countries Trade and Economic Relations Opportunities, Challenges and Outcomes
 -81نقش مستقيم سرمايه گذاري خارجي در توسعه توريسم -همايش ملي توسعه سرمايه گذاري در گردشگري4411
 -83بررسي سازگاري و نقش آموزه هاي اسالمي با شاخص هاي نوين توسعه اقتصادي -اقتصاد اسالمي و توسعه4413
 -81منطق فازي و کاربرد ان در يافتن الگوي مناسب کشت -ششمين کنفرانس اقتصاد کشاورزي4413
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 -83اندازه گيري کارايي واحدهاي توليدي شير با رهيافت تحليل پنجره ايي پوشش داده ها( -)DEAششمين کنفرانس اقتصاد
کشاورزي4413
 -41بررسي مقايسه اي نگرش هاي عقيدتي –الهياتي در اسالم و مسيحيت -همايش ملي پژوهشهاي قراني4411
 -44نقش سرمايه اجتماعي بر توسعه اقتصادي -همايش سرمايه اجتماعي و توسعه اقتصادي4411
 -48تعيين الويت هاي سرمايه گذاري صنعتي در استان يزد -اولين همايش توسعه فعاليت هاي اقتصادي4411
 -44سنجش همسويي استراتژي هاي فنآوري اطالعات بااستراتژي هاي -سازمان چهارمين کنفرانس برنامه ريزي و مديريت
شهري4431
 -41تحليل تاثير هدفمند کردن يارانه ها بر درآمد و مخارج خانوارهاي روستايي(مطالعه موردي استان اصفهان -همايش ملي توسعه
روستايي4434
 -48تحليل تاثير هدفمندکردن يارانه ها بر درآمد و هزينه کالن شهرها(تشخيص فرآيندها و تاثيرات آن قبل و بعد از اجراي هدفمند
کردن يارانه ها :مطالعه موردي کالن¬شهر اصفهان -اولين کنفرانس اقتصاد شهري ايران4431
-41تحليل تمرکز شهري و تاثير سرمايه گذاري دولت در بخش حمل و نقل بر آن -اولين کنفرانس اقتصاد شهري ايران4431
-43تحليل تاثير هدفمند کردن يارانه بنزين بر نخست شهري استان هاي کشور -اولين کنفرانس اقتصاد شهري ايران4431
--41تحليل فضايي رشد اقتصادي تحت شرايط اقتصاد دانايي محور در کشورهايي عضو کنفرانس اسالمي -همايش سراسري
اقتصاد4431
 -43برآورد زمان انتظاري دوره هاي رونق و رکود بازار مسکن به روش الگوي خود توضيح برداري نتناوبي مارکوف -ماليه شهرداري ها
مشکالت و راهکارها با رويکرد تامين مالي شهرداري ها4434
 -11ارزشيابي سطح قابليت زندگي شهر اصفهان از ديدگاه شهروندان -پنچمين کنفرانس برنامه ريزي و مديريت شهري4438
 -14بررسي عملکرد شهرداري در چهارچوب حکمراني خوب شهري(نمونه مورد مطالعه  :مناطق چهارده گانه شهر اصفهان -پنچمين
کنفرانس برنامه ريزي و مديريت شهري4438
 -18ماليات بر ارزش افزوده منبع درآمدي پايدار براي مديريت شهرها(مطالعه موردي  :کالن شهر اصفهان) -پنچمين کنفرانس برنامه
ريزي و مديريت شهري4438
 -14تاثير تقسيط عوارض ساختمان بر ناپايداري درآمد شهرداري در برابر شوک (مطالعه موردي  :شهرداري اصفهان) -پنچمين
کنفرانس برنامه ريزي و مديريت شهري4438
 -11تحليل مقايسه اي اقتصاد دانش بنيان در ايران با ساير کشورها -پنجمين کنفرانس مديريت دانش4434
 -18تجزيه و تحليل مشاغل(کسب و کار کوچک) خانگي زنان مبتني برفضاي کسب و کار( :مطالعه موردي استان اصفهان-(-کنفرانس
ملي کار افريني و مديريت کسب و کارهاي دانش بنيان4434
 -11نقش و جايگاه اقتصاد دانش بنيان بر شگل گيري مناطق ويزه علم و فناوري( :مطالعه موردي اقتصاد ايران(-کنفرانس ملي کار
افريني و مديريت کسب و کارهاي دانش بنيان4434

 طرحهاي تحقيقاتي انجام شده 3930-39 -4بررسي تغييرات کمي اشتغال در بخشهاي مختلف اقتصادي و چشمانداز دهه آينده آن در استان اصفهان
کارفرما :شهرک علمي و تحقيقاتي ،سازمان مديريت برنامهريزي استان اصفهان4414 ،
 -8اثر متقابل و رابطه فضايي ساختار جمعيت و تقاضاي اجتماعي براي آموزش عالي در ايران
کارفرما :وزارت علوم تحقيقات و فناوري4411 ،
 -4بررسي امکانات و محدوديتهاي صادرات غيرنفتي در استان اصفهان
کارفرما :وزارت بازرگاني ،دانشگاه اصفهان4418 ،
 -1تخمين تمايل به پرداخت داوطلبان ) (CVMبراي راهيابي به رشتههاي نوبت دوم
کارفرما :سازمان سنجش و آموزش کشور ،دانشگاه اصفهان4418 ،
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 -8ارزيابي توان و توازن مناطق مختلف شهر اصفهان در ارائه خدمات شهري
کارفرما :شهرداري اصفهان ،دانشگاه اصفهان4414 ،
 -1تجزيه و تحليل بودجه در مناطق مختلف شهرداري اصفهان با تاکيد بر تعادل و توان منطقهاي
کارفرما :شهرداري اصفهان ،دانشگاه اصفهان4411 ،
 -3آسيبشناسي و معضليابي آمار و اطالعات شهرداري اصفهان )(ICT Master Plan
کارفرما :شهرداري اصفهان ،دانشگاه اصفهان4418 ،
-1تجزيه و تحليل عوارض ستاني با تاکيد بر مصرف کننده و ارائه راهکارهاي مناسب منابع درآمدي پايدار در شهرداري اصفهان
کارفرما:شهرداري اصفهان11-4418،
-3بازبيني و باز تدوين برنامه استراتژي توسعه شهري اصفهان؛ اصفهان 4141
کارفرما:مديريت و برنامه ريزي پژوهش شهرداري اصفهان4411،
-41ايجاد پايگاه اطالعات پژوهشي مربوط به اصفهان 4418-11
کارفرما:استانداري اصفهان
به عنوان ناظر
 -44بررسي تاثيرات و امکان سنجي کريدور علم و فنآوري در استان اصفهان
شهرک علمي و تحقيقاتي اصفهان
-48طرح تهيه اطلس فرهنگي استان اصفهان
کارفرما :اداره کل ارشاد استان و استانداري اصفهان11 -4418
به عنوان مدير طرح
-44مطالعه مکان يابي منطقه ويژه اقتصادي استان اصفهان 4411
کارفرما:استانداري اصفهان
مجري:فوالد تکنيک
به عنوان مشاور علمي طرح
 -44دومين طرح جامع برنامه پنچ ساله تفضيلي شهرداري اصفهان
کارفرما:مديريت و برنامه ريزي پژوهش شهرداري اصفهان4418،
 -41سومين طرح جامع برنامه پنچ ساله تفضيلي شهرداري اصفهان4418
کارفرما:مديريت و برنامه ريزي پژوهش* شهرداري اصفهان4418،
-48طرح جامع مسکن در استان اصفهان
کارفرما:سازمان مسکن و شهر سازي
مشاور علمي طرح
-41بررسي اثرات اقتصادي و اجتماعي کريدور علم و فنآوري در استان اصفهان
کارفرما:شهرک علمي و تحقياتي اصفهان
مجري طرح
-43تهيه شرح خدمات تفضيلي کريدور علم و فن آوري در ايران
کارفرما:شهرک خدماتي استان اصفهان
 -41تهيه سند توسعه و راهبردي استان هرمزگان
کارفرما:استانداري هرمزگان
مجري طرح
-43تهيه پايگاه اطالعات پژوهشي مربوط به استان هرمزگان
کارفرما استان هرمزگان
مجري طرح
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 -81طراحي و تهيه طرح جامع آماري شهرداري اصفهان
کارفرما:شهرداري اصفهان
همکار اصلي طرح
-84امکان سنجي طرح مجتمع شهيدان در شهرداري منطقه دو اصفهان
کارفرما:معاونت نوسازي و شهر سازي اصفهان
مجري طرح
-88تهيه سند توسعه و استراتژيک اتحاديه تعاوني هاي روستايي استان اصفهان
کارفرما :اتحاديه تعاوني هاي روستايي استان
مجري طرح
 -84بررسي تاثير هدفمند کردن يارانه ها بر صنعت پلي اکريل
کارفرما :شرکت پلي اکريل اصفهان
مجري طرح
 -81بررسي تاثير هدفمند کردن يارانه بر روي هزينه ها و درآمدهاي شهرداري اصفهان
کارفرما:معاونت تحقيقات،پژوهش و فناوري شهرداري اصفهان
مجري طرح
– 88بررسي تاثير هدفمند کردن يارانه ها بر روي صنعت حمل و نقل در استان اصفهان
کارفرما :اداره کل راه و ترابري استان اصفهان
مجري طرح
-81مکان يابي شعب بانک ملي در شهر اصفهان
کارفرما :بانک ملي
مجري طرح
-83مطالعات آمايش و سند راهبردي توسعه استان در اقتصاد دانش بنيان
کارفرما :شهرک علمي و تحقيقاتي و معاونت برنامه ريزي استانداري اصفهان
مجري طرح
-81مدير مطالعات آمايش سرزمين و سند راهبردي توسعه استان
کارفرما : :شهرک علمي و تحقيقاتي اصفهان و معاونت برنامه ريزي استانداري اصفهان
-83مدير تلفيق مطالعات آمايش سرزمين و سند راهبردي توسعه استان
کارفرما : :شهرک علمي و تحقيقاتي اصفهان و معاونت برنامه ريزي استانداري اصفهان -
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