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محمود عيسوى نام و نام خانوادگى

استاديار مرتبه علمى

دانشکده اقتصاد آدرس محل کار

88725400-021 تلفن

--- فکس

eisavim@yahoo.com پست الکترونيک

--- آدرس وب سايت

سوابق تحصيلى

1) دکترى, ---, علوم اقتصادى, موسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى (ره)

2) کارشناسى ارشد پيوسته, ---, علوم اقتصادى, موسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى (ره)

عناوين دروس

1) پولوبانکدارى، کارشناسى

2) مبانىفقهىاقتصاداسالم، کارشناسى

3) نظامهاىاقتصادىصدراسالم، کارشناسى

M.Sc 4) موضوعات انتخابى در اقتصاد اسالمى، کارشناسى ارشد

5) قواعد فقهيه، دکترى

فعاليتهاى اجرايى

1) دبير شوراى استانى نهاد در دانشگاه هاى علوم پزشکى ايران، 1385/08/01، 1387/08/01، ايران، تهران

2) عضو کميته اخالق در پژوهشهاى علوم پزشکى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى و درمانى ايران،
1386/02/16، 1388/02/16، ايران، تهران

3) عضو شوراى بازنگرى در قوانين بانکى کشور، 1386/12/15، ايران، تهران

4) عضو هيأت تجديد نظر انتظامى اعضاى هيأت علمى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى و درمانى ايران،
1387/06/11، 1389/06/11، ايران، تهران

5) عضو شوراى عالى مؤسسه مطالعات تاريخ پزشکى، طب اسالمى و مکمل، 1388/02/08، 1390/02/08، ايران،
تهران

6) عضو شوراى عالى تدوين برنامه پنجم سازندگى کشور، 1388/05/13، ايران، تهران

7) عضو کارگروه علوم انسانى اسالمى، 1388/12/03، 1391/12/03، ايران، تهران

8) عضو کميته فقهى بانک توسعه تعاون، 1389/04/06، ايران، تهران

9) مديريت مرکز هم انديشى استادان و نخبگان دانشگاهى، 1389/08/17، ايران، تهران

10) نماينده مقام معظم رهبرى در هيأت جذب پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى، 1389/08/30، ايران، تهران

11) عضو کميته مصاحبه کننده از پذيرفته شدگان مرحله اول آزمون دکترى نيمه متمرکزسال 1391 دانشگاه عالمه
طباطبائى، 1391/04/03، ايران، تهران

12) رئيس پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسالمى، 1390/07/10، ايران، تهران

13) مدير گروه اسالم و اقتصاد و مشاور معاونت مطالعات راهبردى پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسالمى، 1391/03/01،
ايران، تهران

14) عضو کارگروه بررسى توانايى علمى در رشته اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى، 1391/04/27،
ايران، تهران

15) معاون دانشکده اقتصاد، 1391/04/31، ايران، تهران

16) عضو کارگروه بررسى صالحيت عمومى دانشگاه عالمه طباطبائى، 1391/06/01، ايران، تهران

17) عضويت در شوراى پژوهشى مرکز تحقيقات اقتصاد اسالمى، 1391/06/26، 1393/06/26، ايران، تهران



۲

18) عضويت شوراى پژوهشکده علوم اقتصادى، 1391/07/18، ايران، تهران

19) عضو کميته مصاحبه کننده از پذيرفته شدگان مرحله اول آزمون دکترى نيمه متمرکز مازاد بر ظرفيت سال 1391
دانشگاه عالمه طباطبائى، 1391/08/29، 1391/09/08، ايران

20) سرپرست گروه اقتصاد و اسالم پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسالمى، 1391/10/24، 1392/10/24، ايران، تهران

21) مدير گروه اقتصاد اسالمى پرديس دانشگاه عالمه طباطبائى، 1391/11/28، 1393/02/21، ايران، تهران

22) نماينده اعضاى هيأت علمى کميسيون تخصصى هيأت مميزه موضوع ماده 1، 1391/12/19، ايران، تهران

23) نماينده دانشگاه عالمه طباطبائى در کميته اجرايى تفاهم نامه فيمابين دانشگاه و سازمان حفاظ محيط زيست
استان تهران، 1392/04/24، ايران، تهران

24) رياست کارگروه تخصصى بازنگرى رشته ها و دروس علوم انسانى، 1392/04/23، ايران، تهران

25) مدير گروه اقتصاد اسالمى و توسعه، 1392/05/02، 1392/08/07، ايران، تهران

26) عضو کميته اقتصاد اسالمى، 1392/08/15، ايران، تهران

27) مسئول دوره دکترى اقتصاد اسالمى و فلسفه اقتصاد اسالمى، 1392/08/29، ايران، تهران

28) مسئوليت کميته اقتصاد اسالمى (براى راه اندازى گروه اقتصاد اسالمى)، 1392/11/08، ايران، تهران

29) مسئول معاونت برنامه ريزى و مالى بسيج اساتيد دانشگاه عالمه طباطبائى، 1392/12/11، ايران، تهران

30) عضو کميته اخالق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى و درمانى ايران، 1393/02/10، ايران،
تهران

31) عضو وابسته گروه آموزشى اقتصاد اسالمى پرديس دانشگاه عالمه طباطبائى، 1393/02/21، ايران، تهران

32) عضو کميسيون ماده يک آيين نامه اعضاى هيأت علمى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى و درمانى ايران،
1393/04/11، ايران، تهران

33) عضو شوراى سياست گذارى همايش اقتصاد مقاومتى: مبانى، الزامات و الگوهاى عملى، ايران، تهران

34) مسئوليت حلقه اقتصاد مقاومتى بسيج اساتيد دانشگاه عالمه طباطبائى، 1393/09/03، ايران، تهران

35) عضو شوراى اخالق پزشکى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى و درمانى ايران، 1394/07/04، ايران، تهران

36) دبير ستاد توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز در دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى ايران،
1394/08/24، ايران، تهران

37) عضو کميته جايزه ملى شهيد رهنمون دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى ايران، 1394/09/01،
ايران، تهران

38) عضو کميته انطباق دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى و درمانى ايران، 1394/10/16، ايران، تهران

39) نماينده نهاد مقام معظم رهبرى در دانشگاه ها در شوراى عالى انطباق امور ادارى و فنى مؤسسات پزشکى با
موازين شرع مقدس، 1394/11/04، ايران، تهران

40) مدير گروه اقتصاد پولى و مالى اسالمى پژوهشکده علوم اقتصادى

41) عضو هيأت رئيسه دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى و درمانى ايران، 1392/11/02، ايران، تهران

42) مسئول نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در "دانشگاه علوم پزشکى ايران"، 1392/11/02، ايران، تهران

43) مسئول نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در "دانشگاه شهيد چمران اهواز"، 1379/01/01، 1383/01/01، ايران

44) مسئول نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در "دانشگاه علوم پزشکى ايران"، 1383/01/01، ايران، تهران

45) عضو شوراى علمى گروه اقتصاد اسالمى پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمى، 1387/11/01، 1390/01/01، ايران،
تهران

کتابهاى تاليفى

1) عيسوى محمود، ساختار بازار سرمايه در اسالم و بررسى تحوالت آن در ايران، تاليف، مؤسسه آموزشى و پژوهشى
امام خمينى (ره)، 1393/01/01

مقاالت چاپ شده در نشريات بين المللى
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1) Bahramizadeh Mahmoud, Eisavi Mahmoud, Kazemzadeh Atoofi Mehrdad, Dadfar Mahbobeh, GhazaeiPour
A Farzad, Asgharnejad Farid Ali Asghar, asgharnejhadfarid aliasghar, Saberi MBagher, Ramezani Farani
Abbas, Kolivand Forozan, EFFECTIVENESS OF SPIRITUAL RETREAT OF I’TIKAF ON LOVE OF LIFE, AND
FORGIVENESS IN COLLEGE STUDENTS, International Journal of Biology, Pharmacy and Allied Sciences, 5,
1, 2016/01/02 

مقاالت چاپ شده در نشريات داخلى

1) عيسوى محمود، سپرده هاى بانکى (تطبيق فقهى و احکام آن)، فقه اهل بيت، 1، 25، 1380/07/01

2) عيسوى محمود، عقد اختيار، فقه اهل بيت، 1، 9، 1382/01/01

3) عيسوى محمود، اقتصاد بدون ساز و کار، معرفت، 1، 66، 1382/03/01

4) عيسوى محمود، شرط کيفرى مالى در بانکدارى بدون ربا، فقه اهل بيت، 1، 35، 1382/07/01

5) عيسوى محمود، ساخت مالى متوازن ساختى مناسب براى نظام مالى کشور، معرفت اقتصاد اسالمى، 1، 1،
1389/01/01

6) داودى پرويز، عيسوى محمود، بحران هاى اقتصاد اسالمى و راه حل اقتصاد اسالمى، اقتصاد و الگوسازى، 1، 1،
1389/01/01

7) عيسوى محمود، قليچ وهاب، صکوک سلف بانک مرکزى، ابزارى نوين براى سياست گذارى پولى، اقتصاد اسالمى،
1393/04/01 ،54 ،1

8) عيسوى محمود، طالبلو رضا، کاظمى مصطفى، طراحى مدل پيشنهادى صندوق مشترک سرمايه گذارى وقف در
اقتصاد ايران، جستارهاى اقتصادى ايران، 1، 21، 1393/04/01

9) عيسوى محمود، قليچ وهاب، قابليت اوراق بهادار اسالمى در جبران کسرى بودجه دولت به عنوان ابزار سياستى،
پژوهشنامه اقتصادى، 15، 56، 1394/01/01

10) عيسوى محمود، دلشاد تهرانى مصطفى، سميعى ريحانه، بررسى تطبيقى توسعة اقتصادى متعارف و ديدگاه امام
على (ع)، پژوهشنامه علوى، 6، 1، 1394/04/01

11) عيسوى محمود، محمودى اعظم، اوراق استصناع و تأمين مالى خرد در مناطق محروم، معرفت اقتصاد اسالمى، 1،
1394/04/01 ،12

12) موسوى سيد محمد على، عيسوى محمود، تحليلى نوين از آيات کنز، معرفت، 1، 218، 1394/11/10

13) بحرينى يزدى حسين، عيسوى محمود، مبانى نظرى و اصول اخذ ماليات در اسالم و جايگاه آن در تشکيل نظام
مالياتى نوين، معرفت، 1، 218، 1394/11/20

14) عيسوى محمود، قليچ وهاب، سازوکار اثرگذارى صکوک بر شوک هاى ارزى با استفاده از مدل سبد بهينه دارايى و
ارائه يک ابزار پيشنهادى، مطالعات اقتصاد اسالمى، 1، 16، 1395/04/02

15) عيسوى محمود، زريباف سيد مهدى، استخراج چارچوب نظرى براى آسيب شناسى اقتصاد ايران براساس مولفه
هاى نظام اقتصادى الگوى اسالمى ايرانى پيشرفت، معرفت اقتصاد اسالمى، 8، 1، 1395/08/30

16) عيسوى محمود، مويدفر احمد، اثر متغيرهاى کالن بر بانکدارى بدون ربا در ايران، مطالعات اقتصاد اسالمى، 9، 18،
1396/06/01

17) عيسوى محمود، تارى فتح اله، انصارى سامانى حبيب، عموزاد خليلى حسن، بررسى تناسب کارکردى نسبت
هاى سرمايه در بانک هاى ايران، چشم انداز مديريت مالى، 1، 7، 1397/01/01

18) عيسوى محمود، استصناع (قرارداد سفارش ساخت)، فقه اهل بيت، 1، 12-11

همايشهاى بين المللى

1) مجاهدى موخر محمد مهدى، عيسوى محمود، چهارمين کنگره بين المللى علوم انسانى اسالمى، خالصه مقاله،
مقاله کامل، داللتهايى از اشتراکات کشفى در انديشههاى فکرى علم اقتصاد- سخنرانى، 1396/08/02، 1396/08/02

همايشهاى داخلى

1) عيسوى محمود، اسالم و توسعه، خالصه مقاله، مقاله کامل، بررسى رابطه دين و توسعه اقتصادى، 1376/10/01،
1376/10/01
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2) عيسوى محمود، پنجمين کنگره سراسرى مراقبت هاى پرستارى و مامايى «ارتباطات انسانى»، سخنران،
1386/12/13 ،1386/12/13

3) عيسوى محمود، سخنرانى در هفته پژوهش، سخنران، سخنرانى در هفته پژوهش، 1391/09/28، 1391/09/28

داورىهاى انجام شده

1) ششمين جشنواره کتاب دين و پژوهش هاى برتر، سازمان تبليغات اسالمى، 1394/11/11

طرح هاى کاربردى برون دانشگاهى

1) شيوهنامه نگارش و تدوين پاياننامههاى کارشناسىارشد و رسالههاى دکترى، ساير، 1392/06/31

پايان نامه/رساله (کارشناسى ارشد)

1) نهادهاى مالى غيرسپرده پذير در اقتصاد اسالمى، سيد حميد جوشقانى نايينى، غير از دانشگاه عالمه طباطبائى
(ره)، 1390/02/10

2) توزيع درآمد در اسالم، با نگاهى به افغانستان، على حکيمى، غير از دانشگاه عالمه طباطبائى (ره)، 1390/11/05

3) ارائه چارچوب نظرى بهره بردارى از زمين در نظام اقتصادى اسالم و بررسى تطبيقى آن با ساير نظام هاى اقتصادى و
قانون زمين در ايران، حسن صداقتى فر، غير از دانشگاه عالمه طباطبائى (ره)، 1391/03/22

4) تحليل فقهى حقوقى تضمين سود و سرمايه در مضاربه، عبدالله بهارلويى، غير از دانشگاه عالمه طباطبائى (ره)،
1391/03/25

5) شاخصهاى بانکدارى اسالمى، عبدالخالق کريمى، غير از دانشگاه عالمه طباطبائى (ره)، 1391/04/01

6) شاخص هاى تجارت خارجى مطلوب دراسالم، محمد رحمانى، غير از دانشگاه عالمه طباطبائى (ره)، 1391/06/01

7) تحليل مقايسه اى کارايى دولت در نظام اقتصادى اسالم و نظام سرمايه دارى، حسين نظام دوست، غير از دانشگاه
عالمه طباطبائى (ره)، 1391/06/30

8) تحليل مقايسه اى کارايى دولت در نظام اقتصاد اسالمى و نظام اقتصاد سرمايه دارى، حسين منجذب، غير از
دانشگاه عالمه طباطبائى (ره)، 1391/06/31

9) معيارها و شاخص هاى تدوين بودجه در اسالم، محمد کاظم صباغى فيروز آبادى، غير از دانشگاه عالمه طباطبائى
(ره)، 1391/07/01

10) بررسى عوامل توسعه اقتصادى از نگاه امام على عليه السالم، ريحانه سميعى، غير از دانشگاه عالمه طباطبائى
(ره)، 1391/12/15

11) آزادى اقتصادى در نظام سرمايهدارى و اسالمى با تأکيد بر ديدگاه فريدمن و شهيد صدر، مهديس جاسبى، غير از
دانشگاه عالمه طباطبائى (ره)، 1392/12/07

12) بررسى تطبيقى مبانى معرفتشناسى اقتصاد اسالمى و متعارف بر مبناى ديدگاه شهيد صدر و هايک، ابراهيم
عبداللهى شترخفتى، درون دانشگاهى، غير از دانشگاه عالمه طباطبائى (ره)، 1393/06/24

13) بررسى فقهى اقتصادى مديريت نقدينگى جامعه با نگرش اسالمى، سيد جواد ميرزازاده، غير از دانشگاه عالمه
طباطبائى (ره)، 1393/10/28

14) الگوى پيشنهادى بانکدارى اسالمى براى افغانستان، محمد توسلى، درون دانشگاهى، غير از دانشگاه عالمه
طباطبائى (ره)، 1393/12/02

15) اوراق استصناع و تامين مالى خرد در مناطق محروم، اعظم محمودى، غير از دانشگاه عالمه طباطبائى (ره)،
1393/12/05

16) بررسى فقهى و اقتصادى سفته بازى در بازار سرمايه، سيدمحمدعلى موسوى، 1393/12/20

17) مبانى اقتصادى و فقهى مالياتهاى حکومتى، حسين بحرينى يزدى، غير از دانشگاه عالمه طباطبائى (ره)،
1394/03/20

18) تحليل تأثير مخارج دولت بر بازار سهام، رضا مردعلى، غير از دانشگاه عالمه طباطبائى (ره)، 1396/06/29

19) مقايسه راهبردهاى اقتصاد متعارف و اقتصاد اسالمى براى فقر زدايى، سيد محمد نقى موسوى، غير از دانشگاه
عالمه طباطبائى (ره)

20) بررسى فقهى ـ اقتصادى عملکرد شرکت هاى ليزينگ در ايران، سيد قاسم حيدرى منش، غير از دانشگاه عالمه
طباطبائى (ره)



۵

(PhD) پايان نامه/رساله

1) تحليل قابليت ابزارهاى مالى اسالمى در اثرگذارى بر چرخه هاى تجارى اقتصاد ج.ا ايران، وهاب قليچ، کاربردى،
دانشگاه عالمه طباطبائى (ره)، 1393/11/13

2) عملکرد بانکهاى اسالمى منتخب بعد از بحران مالى 2008 ميالدى با تاکيد بر نقش مشتقات، سميه خطيبى،
کاربردى، دانشگاه عالمه طباطبائى (ره)، 1394/06/31

3) طراحى صندوق مشترک سرمايه گذارى وقف در اقتصاد اسالمى، مصطفى کاظمى نجف آبادى، کاربردى، دانشگاه
عالمه طباطبائى (ره)، 1394/07/19

4) طرااحى الگوى اسالمى صندوق مشترک سرمايه گذارى وقف مبتنى بر آموزه هاى فقه شيعه و به کارگيرى آن در
اقتصاد ايران، مصطفى کاظمى نجف آبادى، درون دانشگاهى، دانشگاه عالمه طباطبائى (ره)، 1394/07/19

5) کاربردى از نظريه نمايندگى در تحليل تأمين مالى پروژههاى نفت و گاز (صکوک اجاره و مشارکت و قراردادهاى نفتى،
محمد عليمرادى، کاربردى، دانشگاه عالمه طباطبائى (ره)، 1394/12/28

6) اصول اقتصاد اثباتى در قرآن و سنت و تبيين مبانى شناخت ان، حسين غفورزاده ارانى، درون دانشگاهى، دانشگاه
عالمه طباطبائى (ره)، 1397/11/08

7) امکان سنجى تطبيقى اصول کميته بال 2 در نظام بانکدارى اسالمى، حسن عموزاد خليلى، دانشگاه عالمه
طباطبائى (ره)

8) عوامل موثر بر تابع عرضه و تقاضاى پول در اقتصاد اسالمى، معصومه آقاجانى، درون دانشگاهى، دانشگاه عالمه
طباطبائى (ره)

9) طراحى نظام مطلوب اقتصادى در الگوى اسالمى-ايرانى پيشرفت(با رويکرد عدالت ساختارى)، مهدى زريباف،
دانشگاه عالمه طباطبائى (ره)

Cooperation in The Provision And Workshops

1) اخالق در پژوهش، 1392/08/01

2) کارگاه آشنايى با روش تحقيق براى تدوين پايان نامه و رساله، 1392/08/15

طراحى و مشارکت فعاالنه در برگزارى کرسىهاى نقد و نظريه پردازى

1) عيسوى محمود، نماينده دانشکده اقتصاد و علوم رياضى و رايانه در شوراى هماهنگى و حمايت از کرسى هاى
نظريه پردازى و نقد آثار علمى، 1388/08/02

2) عيسوى محمود، مدير اولين جلسه کرسى ترويجى دانشکده اقتصاد با عنوان: اعتبارات خرد راهبردى در کاهش فقر،
1391/02/19

3) عيسوى محمود، مدير دومين جلسه کرسى ترويجى دانشکده اقتصاد با عنوان: نظريه پردازى ماهيت پول در اقتصاد
اسالمى و غرب، 1391/08/02

4) عيسوى محمود، مدير سومين جلسه کرسى ترويجى دانشکده اقتصاد با عنوان: مدلهاى رياضى بازارهاى مشتقات
مالى، 1391/08/15

5) عيسوى محمود، مدير ششمين جلسه کرسى ترويجى دانشکده اقتصاد با عنوان: وضعيت نظام ارزى ايران در شرايط
کنونى، 1391/09/27

6) عيسوى محمود، مدير هشتمين جلسه کرسى ترويجى دانشکده اقتصاد با عنوان: تخمين نرخ بيمه سپرده ها،
1391/12/01

7) عيسوى محمود، مدير نهمين جلسه کرسى ترويجى دانشکده اقتصاد با عنوان: بررسى ديدگاه غربى و رويکرد
اسالمى به اراتکاز ذهنى از اهميت پول و اعتبار، 1392/01/26

8) عيسوى محمود، مدير دهمين جلسه کرسى ترويجى دانشکده اقتصاد با عنوان: آشناى با هوش محاسباتى،
1392/02/02

9) عيسوى محمود، مدير يازدهمين جلسه کرسى ترويجى دانشکده اقتصاد با عنوان: مبانى نرخ هاى بهره،
1392/02/09

10) عيسوى محمود، مدير شانزدمين جلسه کرسى ترويجى دانشکده اقتصاد با عنوان: مقايسه تطبيقى ساختار کلى
رساالت دکترى اقتصاد در دانشگاه هاى برتر دنيا و ايران، 1392/09/17



۶

11) عيسوى محمود، مدير چهاردهمين جلسه کرسى ترويجى دانشکده اقتصاد با عنوان: تحليلى از نظريه بازتاب پذيرى
سورس از منظر روش شناسى اقتصادى با تأکيد بر بازارهاى مالى و رويکرد نظريه بازيها، 1392/09/24

12) عيسوى محمود، مدير پانزدهمين جلسه کرسى ترويجى دانشکده اقتصاد با عنوان: توابع شعاعى و قيمت گذارى
اختيارها، 1392/11/28

13) عيسوى محمود، نماينده دانشکده اقتصاد و علوم رياضى و رايانه در شوراى هماهنگى و حمايت از کرسى هاى
نظريه پردازى و نقد آثار علمى، 1393/02/03

14) عيسوى محمود، مدير هفدهمين جلسه کرسى ترويجى دانشکده اقتصاد با عنوان: تجربيات انگلستان در مقاوم
سازى سيستم انرژى: درسهايى براى سيستم انرژى ايران، 1393/12/10

15) عيسوى محمود، مدير هجدهمين جلسه کرسى ترويجى دانشکده اقتصاد با عنوان: هسته حرارت و مدلهاى مالى،
1393/12/18

16) عيسوى محمود، مدير اولين جلسه کرسى ترويجى دانشکده علوم رياضى و رايانه با عنوان: هم جوشى اطالعات با
own، 1393/12/19 استفاده از اپراتورهاى فازى

17) عيسوى محمود، مدير بيستمين جلسه کرسى ترويجى دانشکده اقتصاد با عنوان: بررسى ابعاد فنى ژئوپولوتيک
منابع نفتى غير متعارف جهان و چشم انداز آتى قيمت نفت خام، 1394/01/29

18) عيسوى محمود، مدير دومين جلسه کرسى ترويجى دانشکده علوم رياضى و رايانه با عنوان: مرورى بر رويکرد
اصلى در مدل سازى، 1394/02/15

19) عيسوى محمود، مدير سومين جلسه کرسى ترويجى دانشکده علوم رياضى و رايانه با عنوان: معيارهاى عدالت
اقتصادى در ارزيابى برنامه هاى توسعه، 1394/07/14

20) عيسوى محمود، مدير جلسه کرسى ترويجى دانشکده اقتصاد با عنوان: رشد اقتصادى انسان محور با تاکيد بر
انديشه نو صدرايى، 1394/12/16

همکارى در نشريات

1) عضو هيأت تحريريه نشريه پژوهشنامه اقتصادى، علمى پژوهشى، 1391/11/24، 2/822/ت

2) مشاور علمى سردبير نشريه پژوهش هاى اقتصادى ايران، علمى پژوهشى، 1391/01/14، 9090/ف


