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 کنونتا ياستان از بدو راه انداز يزیو برنامه ر تیریسازمان مد رانیمدهاي شایستگی یابیکانون ارز ریمد 
 استان اصفهان يزیرو برنامه تیریعضو ستاد مطالعات سازمان مد 
 1383-1385 اصفهان عه صادرات استانتوس یفن تهیعضو کم 
 کشور يزیرو برنامه تیریها در سازمان مداستان شیبرنامه آما ياقتصاد لیکارگروه تحل یفن تهکمی–قیدر کارگروه تلف تیعضو- 
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 -م توسعه)همکاري در تهیه سند توسعه استان فارس (برنامه چهار 
 - ریزي استان فارسسازمان مدیریت و برنامه -شرکت در اجراي سه طرح آمارگیري 

 : سوابق آموزشی
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 - به طور متناوب تا کنون 1395از سال  يبانکدار یدر موسسه عال سیتدر 

 : سوابق پژوهشی
 -  1376-1383هاي اقتصادي استان اصفهان ارزش افزوده فصلی حساب "تهیه و تدوین کتاب " 
 -  ی مناطق محروم کشوریشناسا"تهیه و تدوین کتاب"   
 -هاي رفی، برآورد و تحلیل شاخصمع"نامه سال تحت عنوان: نامه برنده لوح سپاس نوزدهمین جشنواره ملی پایانراهنمایی پایان

  .1400هاي ایران، آبان آوري اقتصادي در استانتاب
 - 1386-1376هاي تولید استان اصفهان تهیه کتاب حساب 
 - هاي پیش بینی تورم در ایران و شهرهاي بزرگ کشور با استفاده از مدلARIMA- مجري 
 -همکار -موردي نیروي کار و سرمایه) مقایسه کارائی عوامل تولید در اقتصاد ایران (مطالعه 
 -  همکار -پیش بینی تورم در کشور با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی تا پایان برنامه چهارم 
 - همکار –طرح تولید و صادرات فرش بیرجند 
 - همکار -غیر تورمی رهاي لازم براي اشتغال در جهت رشد پایداطرح زمینه 
 -مجري-گذاري داخلی در ایران ري مستقیم خارجی بر سرمایهبررسی اثرگذاري سرمایه گذا 
 --همکار -بررسی موانع و مشکلات صادرات غیر نفتی در استان فارس 
 -مطالعـه مـوردي شهرسـتان جهـرم-(رهیافت ترانسلوگ سیسـتمی) برآورد تابع هزینه و تعیین قیمت کف براي محصول خرما-

 40شماره  ،مجله اقتصاد کشاورزي و توسعه
 -هاي جهانی شدن دراقتصاد ایران و پیش بینی آن در برنامـه چهـارم بـا اسـتفاده از مـدل شـبکه سبه روند برخی از شاخصمحا

 همکار -عصبی مصنوعی
 - بررسی تاثیرFDI 32و  31شماره  ،ریزي استان فارسمجله پویش سازمان مدیریت و برنامه -بر سرمایه گذاري در ایران 
 - مجري دانشگاه آزاد خوراسگان -هاي استان اصفهانطرح توسعه شهرستانمسئول بخش صنعت و معدن در 
 - همکار –سگان اجري دانشگاه آزاد خورم -هاي استانهاي فنی و اعتباري در شهرستانطراحی الگوي تخصیص اعتبارات کمک 
 -همکار –ریزي استان اصفهانمجري سازمان مدیریت و برنامه-گذاري خارجی در استان اصفهانبررسی موانع و مشکلات سرمایه 
 -دانشگاه اصفهان -ارائه مقاله در هفته پژوهش ،  1390هاي زمانی فصلی کردن سري 
 - ها بـا اسـتفاده از سیسـتم اطلاعـات جغرافیـائی (استان اصفهان و شهرستان 85و  75تحلیل نتایج سرشماريGIS(-  سـازمان

 همکار -ریزي استان اصفهانمدیریت و برنامه
 - 1389همکار طرح  -افزوده فصلی استان فارسارزش محاسبه 
 - فصـلنامه پژوهشـنامه  -گیري حباب قیمت در بازار سرمایه (مطالعه موردي بورس اوراق بهادار تهـران)تحلیل رفتاري شکل

 1389 ،اقتصادي
 -  همکار -)1376-1386ارزش افزوده استان فارس به تفکیک فصل (مطالعه موردي حساب هاي اقتصادي استان فارس 
 - هاي استان اصفهان در دستیابی به شاخص توسعه انسانی با استفاده از روش تحلیـل مـرزي تصـادفی بررسی کارایی شهرستان

 همکار -1376-86طی سالهاي 
 - عضو کمیته علمی تهیه و تدوین سند آمایش استان اصفهان 
 - 1391سند اشتغال استان اصفهان  2هایی از بند همکار تدوین بخش 
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 -  ی ضعیف و نیمه قوي بازار ی) با عنوان بررسی کارا1391ارائه مقاله در سومین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران (اردیبهشت
 بورس تهران.

 - مجله مطالعـات )، 1387-1376اي در تشکیل حباب عقلائی (مطالعه موردي بورس اوراق بهادار تهران بررسی تاثیر رفتار گله
 1389زمستان پاییز و ،  اقتصادي

 -  مـدت و بلندمـدت بـین ) بـا عنـوان بررسـی رابطـه تعـادلی کوتاه1390(اسـفند  همایش ملی جهاد اقتصاديارائه مقاله در
 پذیري غیر قیمتی و عملکرد صادرات غیر نفتی ایران با توجه به تئوري جدید.متغیرهاي رقابت

 -  با عنوان:2012( المللی اقتصادسنجیهمایش بینارائه مقاله در اولین ( 
Analysis of the Effect of the World Crude Oil Prices on Real Exchange Rate in the Selected 
OPEC Countries (1995-2010) 

 - با عنوان: 2012المللی اقتصاد سنجی (ارائه مقاله در اولین همایش بین ( 
Analyzing the Impact of Selected Macroeconomic Variable on Stock Price Volatility in Tehran 
Stock Exchange: Application of FIGARCH Model, Analysing The Impact of Selected 
Macroeconomics Variables on Stock Price Volatility in Tehran Stock Exchange: Application 
of FIEGARCH’S Family Models, Asia-Pacific Journal of Financial Studies. Submitted 
(2012) 
 

 -   1354-1387وري کـل عوامـل تولیـد در صـنایع کشـور ایـران دوره(اثر آزاد سازي تجـاري بـر رشـد بهـره"پذیرش مقاله.(" 
 )1391( پژوهشنامه اقتصاد کلان

 -  فصـلنامه  "هاي پذیرفتـه شـده در بـورس اوراق بهـادار تهـرانپویایی سرمایه گذاري و قیمت سهام در شرکت"پذیرش مقاله
 )1391( هاي رشد و توسعه اقتصاديپژوهشی، پژوهش -علمی 

 -  بررسی رابطه تعاملی کوتاه مدت و بلندمـدت بـین متغیرهـاي رقابـت پـذیري غیرقیمتـی و عملکـرد صـادرات "پذیرش مقاله
 )1391( اديهاي رشد و توسعه اقتصپژوهشپژوهشی،  -فصلنامه علمی  "غیرنفتی ایران با توجه به تئوري جدید تجارت

 -  با عنوان: بررسی کارائی بازار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران.1391( چهارمین همایش ملی اقتصادارائه مقاله در ( 
 - مجله اقتصـاد کننده و نقدینگی)، هاي زمانی (مطالعه موردي درآمدهاي نفتی دولت، شاخص قیمت مصرففصلی کردن سري

 1390 ، پاییز و زمستانپولی و مالی
 - 1379هاي اسـتان اصـفهان (هاي عمـده اقتصـادي در سـطوح شهرسـتانناظر علمی پروژه تهیه و تدوین حساب تولید بخش-

1388( 
 - Development measure of Iran’s provinces from the view point of having social-economic 

indexes, African Journal of Business Management Vol. 5(3), December, 2011, ISSN 1993-
8233 

 - Dynamics of  Real Investment and Stock Prices in Listed Companies of Tehran stock 
Exchange, Journal of Contemporary Research in Business, January 2012 vol 3 , No 9, 
ISSN 20737122 

 - Relationship between Liquidity and Price Bubble in Tehran's Asset Market, Journal of 
Business Research – Türk ISSN: 1309-0712 

 
 نامه علمی و پژوهشی طب و تزکیهفصلهاي استان اصفهان در دستیابی به شاخص توسعه انسانی، کارائی شهرستان 
 فصلنامه علمی ، 1386-1360هاي یران طی سالهاي تجاري بر بی ثباتی اقتصادي اگري بانکبررسی اثر ارزش محصول واسطه

 1392تابستان  -هاي اقتصاديو پژوهشی پژوهش
 1391، پاییز  7، شماره فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادي، 1344-87هاي بینی بودجه ایران طی سالبررسی خطاي پیش 
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 8، شـماره قیقـات توسـعه اقتصـاديفصلنامه تح، 1390-1370گیري حباب قیمت مسکن در ایران طی دوره زمانی اندازه ،
 1391زمستان 

 12، شـماره فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادي، 1391-1359هاي بینی نرخ ارز ایران طی سالبررسی فرایند آشوبی و پیش 
 1392، زمستان 

 بهـار  13ره ، شـمافصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادي، 1391-1380هاي محاسبه حباب عقلایی در بازار ارز ایران طی سـال ،
1393 

  ،1393بهار و تابستان  ،مالی –مجله اقتصاد پولی اندازه بهینه دولت از منظر دستیابی به حداکثر رفاه اقتصادي در ایران 
 فصـلنامه  1394)، سـال بیسـتم بهـار 1390تا  1379هاي ایران (اي در بین استانهاي سرمایهنحوه توزیع بودجه تملک دارائی

 "ریزي و بودجهنامهعلمی و پژوهشی بر
 1392زمستان  18، سال ششم شماره بانکی-هاي پولیپژوهشگیري حباب قیمت مسکن و تاثیر سیاست پولی بر آن، اندازه 
 پذیرش مقاله در 

International conference on Research in Science and Technology (RST) on 14th in 
Kualalumpur- Malaysia   با عنوان Investigation on the Effect of Pollution Resulting from 
Industrial Pollutants Urban Traffic on the Health Cost in Esfahan 

  پذیرش مقاله در 
International conference on Management and Humanities 30th of November 2015 at UAE-
Dubai  Analysis of the Effects of Education on Economic Growth in Selected با عنوان 
Developing Countries from 1990 to 2011 

 دوره ، 6مقالـه  فصلنامه پژوهش هاي اقتصادي ایـران، هاي ایران با رویکرد منطق فـازيتعیین عادلانه کوشش مالیاتی استان
   176-151، صفحه 1394، پاییز 64، شماره 20
 پذیرش مقاله به صورت سخنرانی در 

1st international conference on economic planning, sustainable and balanced regional 
development, approaches and applications [03-04 may, 2017]. University of Kurdistan & 
Sulaimani Polytechnic University, "uneven economic development of provinces of Iran with 
emphasis on the political economy of state-owned companies"  

  1397کارفرما سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان اصفهان  "نگاري توسعه استان اصفهان با رویکرد آمایش سند آینده"تدوین 
  پذیرش چاپ مقاله در نشریهIranian economic review  دانشگاه تهران با عنوان: 

The assessment of the symmetric and asymmetric effect of exchange rate volatility on the flow 
of Iranian-Chinese industrial trade,  - 1397  

  عبدالهی آرانی مصعب، قاسمی محمدرضا، صفاکیش محمد، بررسی تاثیر تکانه هاي سیاست هاي پولی و مالی بـر بخـش صـنعت
 3ه سال بیست و دومم شمار فصلنامه علمی و پژوهشی برنامه ریزي و بودجه،  SVARرهیافت  1395 -1383ایران دوره 

  1396پائیز 
 تاثیر عملکرد پایداري شرکت بر مازاد بازده سهام و سـودآوري " احمدرضا رفیعی شهرکی، سید عباس هاشمی، محمدرضا قاسمی

 1398، پژوهش حسابداريفصلنامه  "شرکت هاي تولید کننده سیمان در بورس اوراق بهادار تهران
 Dr Majid SAMETI, Dr Mohammad Reza Ghasemy, Dr shahram raisi dehkordi” Just Determination of Isfahan’s 

Tax Effort (County breakdown) and Its Comparison with Other Provinces in Iran (Fuzzy Logic Approach)” 
Journal of Asian Economics, ASIECO_2018_78 

  فصـلنامه علمـی و در  "هـاي ایـرانهیلات پرداختـی بانـکتحلیل اثر توسعه بخش پولی بر عرضه تسـ"پذیرش مقاله با عنوان
 15/4/1399 بانکی-پژوهشی پولی
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  پژوهـی تحلیـل ایی بر پایـه روش آینـدهریزي توسعه  منطقهبرنامه"زنگی آبادي علی ، حسینی خواه حسین، قاسمی محمد رضا
 52دوره  هاي جغرافیاي انسانیپژوهشمـد)، اثرات متقاطع و سناریو نویسی سایب (مطالعه موردي استان کهگیلویه و بویر اح

   674-657ص  1399تابستان  2شماره 

 : تقدیر نامه ها

 1393کشور در سال  يکشاورز يکل برتر سرشمار ریبه عنوان مد رانیمرکز آمار ا سیینامه از ر ریتقد افتیدر 
 ار و اطلاعات و دفتر آم ينامه از استاندار اصفهان به عنوان کسب رتبه اول کشور ریتقد افتیدرGIS عملکرد  یابیبر اساس ارز

 1392وزارت کشور در سال 
 1391کل آمار و اطلاعات نمونه کشور در سال  ریبه عنوان مد يجمهور استیر ينامه از معاون نظارت راهبرد ریتقد افتیدر 
 1391 يجهت کسب عنوان کارمند نمونه استاندار اصفهاناز استاندار  رنامهیتقد افتیدر 
 1390سال  يسرشمار يکل نمونه در اجرا ریمرکز آمار به عنوان مد سییاز ر رنامهیتقد فتایدر 
 1389مناطق محروم کشور یمدل شناسائ نیبابت تدو يجمهور استیر ينامه از معاونت نظارت راهبرد ریتقد افتیدر 
 1388در سال  يامنطقه يهاابحس هیبابت کسب رتبه برتر استان در ته رانیمرکز آمار ا سیینامه از ر ریتقد افتیدر 
 هاارانهی يطرح هدفمندساز يبابت کسب عنوان ناظر نمونه اجرا رانینامه از مرکز آمار ا ریتقد افتیدر 

**************************************** 
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