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http://iiesj.ir/browse.php?a_id=732&sid=1&slc_lang=fa&ftxt=1
http://iiesj.ir/browse.php?a_id=732&sid=1&slc_lang=fa&ftxt=1
http://qjerp.ir/article-1-1579-fa.pdf
http://qjerp.ir/article-1-1579-fa.pdf
http://qjerp.ir/browse.php?mag_id=43&slc_lang=fa&sid=1
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19- "Measuring Efficiency of Water and Wastewater Company: A DEA Approach”. Research 

Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology 4(12): 1642-1648, 2012, ISSN: 

2040-7467, © Maxwell Scientific Organization, 2012 . 

 

20- "The effects of labor wage tax reform on the Iran economy: A computable general 

equilibrium model approach". African Journal of Business Management Vol.6 (25), pp. 7459-

7468, 27 June 2012, Available online at http://www.academicjournals.org/AJBM, DOI: 

10.5897/AJBM11.3000, ISSN 1993-8233 ©2012 Academic Journals. 

 

 ها  ارايه شده در كنفرانسمقاالت 

شناسايی توسعه يافتگی هلدينگ صنعت آب و فاضالب شنري )رويکرد تحلیل "مقاله برتر با عنوان  -1
 22ن، دانشگاه صنعتی اصفنان، ب و فاضالب ايراآ ومین کنگره علوم و منندسیبندي(، دعاملی و خوشه

 . 1397ماه  آبان 24 تا

هاي آب سازي براي اصالح تعرفهتوسعه فرآيند تصمیم "فاضالب با عنوان وآب ارايه تجربه برتر صنعت  -2
هاي مرکز همايش ،1396دي ماه سال  4 تا 2، پانزدهمین کنفرانس بین المللی مديريت، "و فاضالب

 .المللی رازيبین

مديران   ،ننمین همايش "هاي آب و فاضالب روستايی نقدي بر وضعیت اقتصادي شرکت "برتر با عنوان  ی سخنران  -3
   . ، مرکز همايش هاي برج میالد 1396آذر ماه سال    9و    8آب و فاضالب شنرها و شنرستان هاي کشور،  

.کنگره علوم و منندسی "هاي آب و فاضالب شنري(ي موردي: شرکتبرآورد تابع تولید آب شنري )مطالعه"  -4
 . 1395آب و فاضالب ايران،بنمن ماه  

دومین کنفرانس ملی   . "ها(ي پايدار )الزامات و فرصتدر توسعه رويکردهاي اقتصاد چرخشی فاضالب "  -5
 . 1395هاي منندسی انرژي،آب و محیط زيست.دانشگاه علم و صنعت ايران،اسفند توسعه پايدار در سیستم

هاي آب و فاضالب با بکارگیري  طرح BOTنحوه تعیین و تحلیل عوامل موثر بر قیمت آب در قراردادهاي " -6

 . 1395مرداد  6و   5.اولین کنفرانس ملی اقتصاد آب ايران."ی سیستمسازي پويائشبیه

اولین کنفرانس   .(BACE)تأثیر متغیرهاي بخش آب بر رشد اقتصادي بلندمدت جنان: روش تخمین بیزينی  -7
 . 1395مرداد  6و  5ملی اقتصاد آب ايران.

رهاي همجيوار بيا اسيتفاه از روش تحلیيل  اندازه گیري کارايی مصرف انرژي در ايران و کشو "مقاله سفارشی با عنوان   -8

ارائه شده در اولین کنفرانس اقتصاد ايران،)کارفرما:موسسه عيالی آميوزش و    "پوشش داده ها با خروجی هاي  نامطلوب 
    1393پژوهش مديريت و برنامه ريزي(، 

 اثييير هدفمنيييد سيييازي يارانيييه هيييا بييير تقاضييياي آب خيييانگی مطالعيييه ميييوردي شييينر نیشيييابور  -9
و  6ي ملی منندسی عمران،دانشگاه سمنان،صادق بنبوديان, حسین سجادي فر،ششمین کنگره مسعود تابش,

 http//6ncce.cecongress.ir 1390ارديبنشت  7
بررسی میزان تاثیر عوامل موثر بر مصرف آب شرب خانوار )مطالعه موردي شنر نیشابور( ،چنارمین کنفيرانس  -10

 . 1389روز جنانی محیط زيست، دانشگاه تنران،
11- The impact of gross domestic product, energy consumption, trade openness and industrial structure on 

environmental performance of OPEC countries, International Conference on Energy, Finance and the 

Macroeconomic (ICEFM) organized by Montpellier Business School from November 22, 2017 to November 24, 

2017. 

http://www.academicjournals.org/AJBM
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12- The role of wastewater reuse in economic growth, the WEX Global Summit, Portugal, from 12th to 14th of 

March 2018. 

13- “The Linear Approximation of the CES Function to parameter estimation in CGE Modeling)” International 

Conference on Business and Economics Research, Kuching, Sarawak, Malaysia, 2010, ISBN 978-967-5705-00-7, 

Sponsored by American Science Publication, Organized by Global Research Agency. 

 

 

 

 هاي پژوهشيطرح

براي اقتصاد ايران به منظور ارزيابی   (EEE)یط زيست مح -انرژي -ارائه مدل اقتصاد "طرح پژوهشی  -1

 . 1394ي(، رژ)کارفرما: موسسه بین المللی مطالعات ان "هاي انرژي، اقتصادي و محیط زيستیسیاست

 . 1396،شرکت مديريت منابع آب ايران،"تنیه و تدوين دفترچه هاي تعرفه آب و خدمات وابسته " -2
بخش هاي اقتصادي ايران)رويکرد الگوي تعادل عمومی قابل محاسبه  آثار تغییر تعرفه آب بر"طرح پژوهشی  -3

CGE)" کارفرما وزارت نیرو، شرکت منندسی آب و فاضالب کشور، مجري دانشگاه عالمه طاباطبايی. 

هياي تخصیص اعتبارات عمرانی شرکت هاي آب و فاضيالب روسيتايی بيا اسيتفاده از ميدل"طرح پژوهشی  -4
 .1394ريزي و توسعه شرکت منندسی آب و فاضالب کشور.ونت برنامه.معا"گیري چند شاخصهتصمیم

منابع آبی با  ینه بررسی آثار کاهش منابع آب کشور بر اقتصاد و محیط زيست  و تخصیص بن"طرح پژوهشی  -5
  .در حال تنیه طرح پیشننادي  ،GEM-E3استفاده از روش

ضالب استان مرکزي بيا اسيتفاده از رويکيرد وري شنرهاي تابعه شرکت آب و فاارزيابی بنره"طرح پژوهشی  -6
 کارفرما شرکت آب و فاضالب استان مرکزي، ."ها و ارايه مدل توسعه پیشنناديتحلیل پوششی داده

گيذاري تخمین تابع هزينه امورات شرکت آب و فاضالب استان مرکزي و ارائه سیاست قیمت"طرح پژوهشی  -7
 کزي، کارفرما شرکت آب و فاضالب استان مر ."بنینه

  و تعمیم –تحلیل هاي  اقتصادي طرح تعديل  " تحقیقاتی  پروژه در همکار آقاي دکتر سید محمد طبیبیان   -8

 )کارفرما موسسه عالی پژوهش در برنامه ريزي و توسعه( " کشور انرژي يارانه نمودن هدفمند

ابل شيرکت هياي فراملیتيی و مطالعه تطبیقی اثرات متق"تحقیقاتی  همکار  آقاي دکتر مسعود نیلی در پروژه  -9
 ))کارفرما :دانشگاه صنعتی شريف ،طرح استراتژي توسعه صنعت"رشد اقتصادي

تعیین استراتژي هاي کالن وزارت ارتباطات و فن آوري "تحقیقاتی  دکتر مسعود نیلی در پروژه همکار آقاي -10

 دانشگاه صنعتی شريف( )کارفرما"اطالعات

، کارفرميا شيرکت آب و "ان براي طراحيی تيامین آب ميورد نیيازبرآورد جمعیت شنر کمیج"طرح پژوهشی  -11
 فاضالب استان مرکزي 

 

 :عضويت در مجالت علمي
 ، دانشگاه فردوسی مشندپايدار تحريريه مجله آب و توسعه هیات -1

 انجمن علمی آب و فاضالب ايران، علوم و منندسی آب و فاضالبتحريريه مجله  هیات -2

 ی شب چراغسردبیر ماهنامه اقتصادي اجتماع -3

 . سالن همايش هاي برج میالد1395مرداد  6و  5  ،دبیر علمی اولین کنفرانس ملی اقتصاد آب -4
 هاي اتاق بازرگانی. . سالن همايش 1397آبان ماه    28و    27    ، ن کنفرانس ملی اقتصاد آب عضو کمیته علمی دومی  -5
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. 1395بنمين  27و  26،ضالبکنفرانس علوم و منندسی آب و فا و کمیته علمی گذاريعضو شوراي سیاست -6

 .دانشگاه تنران
 . دانشگاه آزاد اسالمی واحد الیگودرز 1395منر  8،همايش ملی علوم کاربردي و منندسیعضو کمیته علمی   -7
الملليی  )موسسيه مطالعيات بيین  اقتصياد انيرژي  )دانشگاه بوعلی همدان(،  هاي مطالعات اقتصاد کاربردي داور مجله  -8

   . ، تحقیقات آب انرژي( 

 ويژه دنیاي اقتصاد هاي اقتصادي بههمکاري با روزنامه -9

10- Editorial Board for British Journal of Economics and Management 

11- Editorial Board for Journal of Finance and Economics, Published by Science and 

Education Centre of North America 

12- Session Chair in the International Conference on Business and Economics Research, 

Kuching, Sarawak, Malaysia, 2010 
 

 

 

 افتخارات علمي :
 عضو انجمن نخبگان    -1
امتحان ورودي کارشناسی ارشد دانشگاه هاي دولتی رشته منندسی صنايع گرايش   13کسب رتبه  -2

 1381اجتماعی، سال   -هاي اقتصادي منندسی سیستم
 81امتحان ورودي کارشناسی ارشد دانشگاه هاي دولتی، رشته آمار،سال   120کسب رتبه  -3
اجتماعی موسسه عالی   -تحصیلی دوره کارشناسی ارشد منندسی سیستم هاي اقتصاديرتبه اول فارغ ال  -4

 1384پژوهش در برنامه ريزي و توسعه در سال 
 1376رتبه چنارم فارغ التحصیلی دوره کارشناسی رشته رياضی کاربردي دانشگاه تبريز در سال   -5
 1388زاد سال  آزمون ورودي دکتراي رشته علوم اقتصادي دانشگاه آ   اولکسب رتبه  -6
 1389مدير نمونه شرکت آب و فاضالب استان مرکزي در سال  -7
    1391در سال استان مرکزي   وهشگر برتر شرکت آب و فاضالبژپ -8
 1395پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسالمی واحد شنريار  در سال   -9

 1397مجله علمی پژوهشی آب و فاضالب در سال  گزيده داور بر  -10

 

 سوابق تدريس :
 پايان نامه دوره دکتري 3ره مشاو -1

 پايان نامه دوره کارشناسی ارشد  28راهنمايی  -2

 تدريس دورس اقتصاد رياضی و اقتصاد خرد مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه دولتی ايروان ارمنستان -3

و اقتصاد رياضی مقطع کارشناسی ارشد   2و 1،اقتصاد سنجی  2و 1تدريس دروس اقتصاد خرد پیشرفته  -4
 ه آزاد اسالمی واحد شنرياردر دانشگا

 اقتصاد رياضی، مقطع کارشناسی ارشد اقتصاد آب،،  طبیعیاقتصاد منابع   تدريس دروس اقتصاد خرد، -5

 در دانشگاه آزاد واحد الیگودرز  و دکتري

https://www.civilica.com/Calendar-ASEA01=اولین-همایش-ملی-علوم-کاربردی-و-مهندسی.html
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اقتصاد منيابع و  ،ريزي اقتصادياقتصاد رياضی، اقتصاد مديريت و برنامه تدريس دروس اقتصاد منندسی، -6
 در دانشگاه پیام نور اراكمقطع کارشناسی  ،اقتصاد خرد

 کاربردي -اقتصاد منندسی در دانشگاه علمی تدريس دروس تحقیق در عملیات، -7

 اراكواحد آمار رياضی در دانشگاه آزاد  تدريس دروس معادالت ديفرانسیل، رياضیات عمومی، -8

  

 زبان هاي خارجي :
 انگلیسی  -1
 آشنايی با زبان عربی -2

 

 

 وزشي طي شده : ليست دوره هاي آم
     ISO9000مديريت کیفیت  -1

     ISO9001:2000ممیزي داخلی  -2

 کنترل کیفیت آماري  -3

   ISO9000-10011ممیزي داخلی  -4

 مديريت عمومی  -5

 بنینه سازي مصرف انرژِي  -6

 مديريت پیمان عمومی  -7

 مديريت تقاضا و مصرف آب و پساب  -8

 هاي آب و فاضالبريزي و مديريت طرحبرنامه -9

 وين در مديريت  ديدگاه هاي ن -10

 منندسی ارزش  -11

 تفکر سیستمی   -12

 برنامه ريزي استراتژيک  -13

 تصمیم گیري در بحران  -14

 وريمديريت بنره -15

 تجزيه و تحلیل صورت هاي مالی  -16

 

 

 نرم افزارهاي كاربردي:
Microsoft Office,  EViews, Microfit, Stata, LINDO, LINGO, GAMS, People, 

https://twitter.com/Office?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
http://www.eviews.com/
https://microfit.com/
https://www.stata.com/
https://www.lindo.com/
https://www.lindo.com/index.php/products/lingo-and-optimization-modeling

