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 باسمه تعالی

    :یاطالعات شخص -1

   نصراصفهانیرضا دکتر : ینام و نام خانوادگ

 ( 11)رسمی آزمایشی پایه  اقتصاد یاراستاد

    دانشگاه هنر اصفهان اقتصادکارآفرینی و گروه 

 09133152444تلفن:

  :یکیپست الکترون
               r.nasr@aui.ac.ir           rnasre@gmail.com 

  یلیسوابق تحص -2
 

 اتمام دوره خ یتار، نام دانشگاهعنوان رساله، رشته ،  قطعم

 تگی( )رتبه اول دانش آموخ 1377 ،گاه اصفهاندانش،  -، اقتصاد نظری کارشناسی

کارشناسی 

 ارشد

ستیون عوامل اسمی و واقعی موثر بر تورم در ایران رهیافتت ختود رگرعلوم اقتصادی، 

 )استعداد درخشان و رتبه اول(  1381دانشگاه تربیت مدرس،  ،(VAR)برداری 

 ارائته الگتوی مناستأ تت مین متالی ب تش: اقتصاد شهری منطقه ای  ،علوم اقتصادی دکتری

 1390 دانشتگاه اصتفهان عمومی شهری در ایران )متورد مطالعته شتهرداری اصفهان(

 )رساله برتر و استعداد درخشان(
 
 :یقاتیورد عالقه تحقمتخصصی و  هاینه یزم  -3

 اقتصاد شهری  .1

 اقتصاد ب ش عمومی )محلی( .2

  اقتصاد مالی .3

 )برنامه ریزی انرژی منطقه ای(اقتصاد انرژی .4
 
 افتخارات و جوایز معتبر علمی:عناوین ،  -4

 بنیاد ملی ن بگان و کسأ عنوان استعداد برتر از این بنیاد 2جایزه سطح  .1

  اولی از دانشگاه تربیت مدرس تبه اول کارشناسی ارشد، کسأ لوح رتبهر .2

 دوره دکتریورودی  کسأ عنوان استعدادهای درخشان .3

 یریتکسأ عنوان رساله برتر دکتری در پنجمین جشنواره پژوهش و آموزش در حوزه مد .4

 زارت کشور پژوهشکده مدیریت شهریو -1390شهری و روستایی در سال 

سأ برای الگوی تامین مالی مناارائه برای طرح پژوهشی  1397جایزه جهانی تهران کسأ  .5

 شهرداری های ایران

  )پروانه تودیع شده است(کارشناس رسمی مالیاتی .6
 

 وابق شغلی: )سمت، محل اشتغال، مدت همکاری(س -5

 1380-1378،  پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، دانشجویی پژوهشگر .1

mailto:rnasre@gmail.com
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ات کارشناس توزیع، دفتر بررسیهای اقتصادی سازمان نظارت برقیمتت، توزیتع کاخوختدم .2

 1380وزارت بازرگانی،

 1380-1379پژوهشگر، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی،  .3

 1381-1380شناس ارزیابی اقتصادی، اداره مطالعات اقتصادی گروه صنعتی بهمن، کار .4

 1391-1381شهرداری اصفهان .5

-83و بودجه مدیریت برنامه ریتزی و پتژوهش  کارشناس ارشد برنامه ریزی .1. 5

1381 

 دبیر کمیته برنامه ریزی و اقتصاد شهری،  مدیریت مطالعات راهبردی .2. 5

-84سرمایه گتااری و مشتارکت هتا مسئول بررسی های اقتصادی، مدیریت .3. 5

1383 

 1383-84کارشناس سهام شهرداری، در بازار بورس اوراق بهادار .4. 5

 1384-87مشاور درآمد، مدیریت درآمد .5. 5

 1390  تا 1384دبیر کمیته منابع درآمدی پایدار شهرداری اصفهان از  .6. 5

 1390تا  1387مدیر درآمد شهرداری اصفهان از  .7. 5

 کستأ و  –وسازی ن -ایند وصول عوارض خودرومکانیز کردن)الکترونیکی( کل فر

 پیشه تا ثبت قطعی آن

  تغییر ساختار سازمانی مدیریت درآمد و حرکت بته ستمت ایجتاد ستتاد مرکتزی

 درآمد 

  مکانیزه کردن محاسبات عوارض ساختمانی و ایجتاد وحتدت رویته در محاستبات

 عوارض ساختمانی 

 تغییر ساختار نیروی انسانی در مدیریت درآمد 

 رت بر فرایند وصول درآمد در شتهرداری اصتفهان و حستن اجترای مصتوبات نظا

 شورای اسالمی شهر )درآمد(

  ه آن خیحه درآمدی با رویکرد درآمدهای پایدار و اخا مصوب 16پیشنهاد بیش از 

  1390تا  1387اجرایی کردن ممیزی امالک شهر اصفهان از 

 1390تا  1387قانون شهرداری از  77ماده  نکمیسیودبیر  .8. 5

 1391تا 1390مشاور اقتصاد شهری شهرداری اصفهان  .9. 5

 1385-1384شرکت کارگزاری نهایت نگر،  مدیر نمایندگی اصفهان، .6

 1391تا  1388عضو هیئت مدیره شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان از  .7

 عضو هیئت مدیره شرکت کارگزاری نقش جهان کارگزار رسمی بورس اوراق بهادار  .8

 1390تا 1388رای حل اختالف مالیاتی استان اصفهان از عضو شو .9

 1392-1391مشاور اقتصادی سازمان نوسازی بهسازی شهرداری اصفهان  .10

 1391-1390استادیار اقتصاد دانشگاه علوم اقتصادی تهران  .11
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 1395-1391 اصفهان مدیر گروه اقتصاد شهری دانشگاه هنر .12

-1392ر اصفهان گاه هنشنداردشگری و گتحصیالت تکمیلی دانشکده کارآفرینی معاون  .13

1393 

 1395-1393دانشگاه هنر اصفهان گردشگری رئیس دانشکده کارآفرینی و  .14

 تا کنون 1395مدیر طرح و برنامه دانشگاه هنر اصفهان  .15

 نون تاک 1394سیون دائمی هیئت امنی دانشگاه های هنر و هنر اصفهانیعضو حقیقی کم .16

مجلس شورای اسالمی به عنوان کمیسیون ت صصی مشترک در جلسات شرکت  .17

  1397 "بررسی خیحه درآمدهای پایدار"کارشناس خبره 
 
 در مراکز آموزشی:تدریس سوابق  -5

 ،متدیریت ریست  ،اقتصتاد منتابع طبیعتی ،  2اقتصاد خترد ی اقتصادی، زیابرا مدرس کالس -1

م )دانشتگاه علتوو اقتصاد منطقته ای در ستطح کارشناسی یمال یبازارها اقتصاد ب ش عمومی

 تهران(اقتصادی 

، اقتصادستنجی، مالیته عمتومی دولتت هتای محلتی، اقتصتاد میانهمدرس کالس اقتصاد خرد -2

 کارشناستی در ستطح دیارزیابی اقتصتا و ، اقتصاد کاخهای فرهنگی،اقتصاد مسکن2و1شهری

   هان()دانشگاه هنر اصفارشد

قیق ، روش تح )دانشگاه هنر اصفهان(اقتصادی موضوعات انت ابیاقتصاد و هنر، مدرس کالس  -3

 گاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات()دانشدکتریدر سطح در اقتصاد 

 کتاب ها-6

 نشر رادان تهران  1391 توسعه پایدار شهری رجایگاه سرمایه گااری د -4

ن انتشتارات دانشتگاه تهتراوزارت راه و شهرستازی ،  1395تامین مالی توسعه کتالن شتهری  -5

1395 

 ب ش عمومی محلی)سمت( در مرحله داوریاقتصاد  -6

 و تدوین شرح درسراه اندازی  -7

انشتگاه د  1391کارشناسی ارشد در رشته اقتصاد شهری از سال  پایرمجوز راه اندازی و اخا  -1

 هنر اصفهان

 883در مقطع کارشناسی ارشد )مصتوبه جلسته  تدوین و پیگری تصویأ رشته اقتصاد شهری -2

 شورای عالی برنامه های آموزشی وزارت عتف(  23/2/1396مورخ 

 

 

  مقاالت -8

  علمی پژوهشی:قاخت م

افتت ختود یمتوثر بتر تتورم ره یو واقع یعوامل اسم، (1382)و همکاراننصراصفهانی رضا .1

)علمتتی  16ایتتران، شتتماره  یاقتصتتاد یپژوهشتتهافصتتلنامه  ،(VAR)یون بتترداریرگرستت
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 پژوهشی(

ر یو تتاث یفصل ید ناخالص داخلیشکاف تول محاسبه ، (1384)و همکارانرضا ینصراصفهان .2

 یپژوهشهافصلنامه  (VAR) یبردار ونیافت خودرگرسیران رهیبر آن در ا یعوامل اسم

 )علمی پژوهشی( 22ایران، شماره  یاقتصاد

در منتاطق  یدرآمتد یهتایل نابرابریته و تحلیتتجز (1386)و همکاران رضا ینصراصفهان  .3

 یپژوهشتتهافصتتلنامه   ،(ییفضتتا یکتترد اقتصتتاد ستتنجیاصتتفهان )رو یدهگانتته شتتهردار

 )علمی پژوهشی( 7شماره  ،یاقتصاد

  مین متالی ب تش عمتومیارائه مدل مناسأ برای ت (1389)و همکارانرضا  نصراصفهانی .4

 1شهری در ایران)مطالعه شتهرداری اصتفهان( فصتلنامه متدل ستازی اقتصتادی شتماره 

 )علمی پژوهشی(1389 زمستان

مجتمتع هتای  نیبته پرداختت ستاکن لیتبرآورد تما (1390و همکاران)رضا  ینصراصفهان .5

 4در شتتهر اصتتفهان)مطالعه متتوردی: منطقتته نتتاژوان و منطقتته  یبتتاآ آپارتمتتان یمستتکون

 9ه سال سوم شمار شهری چشم انداز زاگرس زییو برنامه ر ایفصل نامه جغراف شهرداری(

 مناستأ بترای تت مین متالی ب تشمالیات بر امالک منبتع نصراصفهانی رضا و همکاران،  .6

می )عل1390پاییز و زمستان  28فصلنامه مدیریت شهری شماره عمومی شهری در ایران، 

 پژوهشی(

 )مطالعته یعمتوم یهانگیپارک نهیبه یگاار متیق(، 1394ران)نصراصفهانی رضا و همکا .7

 3شماره 50مجله تحقیقات اقتصادی دوره  شهر اصفهان( 3و  1مناطق  یمورد

ریزی عرضه بهینه انرژی پایدار بتا استتفاده از رنامه(، ب1394نصراصفهانی رضا و همکاران) .8

دوره  مجله تحقیقات اقتصادی مدل برنامه ریزی آرمانی: مطالعه موردی شهرستان اصفهان

 2شماره 51

ز اثر ابا استفاده  ینینش هیحاش یعلل اقتصاد یبررس ،(1394)نصراصفهانی رضا و همکاران .9

  1مجله اقتصاد شهری دوره اول شماره شهر اصفهان( ی)مطالعه مورد درمان

کن تحلیل عوامل مؤثر اقتصادی بر حباب قیمت مس ،(1395)نصراصفهانی رضا و همکاران .10

  1شماره 52مجله تحقیقات اقتصادی دوره ،مطالعه موردی شهرستان اصفهان

 نتهیعرضه به یزیربرنامه( 1395و همکاران ) نفر دوم(ویسنده مسئول رضا)ننصراصفهانی  .11

 ،صتفهانشهرستتان ا ی: مطالعته متوردیآرمان یزیبا استفاده از مدل برنامه ر داریپا یانرژ

 2شماره -51دوره  یاقتصاد قاتیمجله تحق

 نیتام یلگوها و ارائه ا ینقد شیوه کنونی تامین مالی شهردار ،(1395)نصراصفهانی رضا  .12

علوم  شگاه، پژوهش نامه انتقادی پژوهیاصول اقتصاد مقاومت یبر مبنا یتوسعه شهر یمال

 انسانی

اقتصادی  مجله تحقیقات اندازه بهینه شهر اصفهان، ،(1396)نصراصفهانی رضا و همکاران .13

  2شماره 52دوره

http://www.sid.ir/fa/ViewPaper.asp?ID=26926&varStr=3;نصراصفهاني%20رضا%20,%20اكبري%20نعمت%20اله%20,%20بيدرام%20رسول;پژوهشهاي%20اقتصادي%20ايران;بهار%201384%20;7;22;43;68
http://www.sid.ir/fa/ViewPaper.asp?ID=26926&varStr=3;نصراصفهاني%20رضا%20,%20اكبري%20نعمت%20اله%20,%20بيدرام%20رسول;پژوهشهاي%20اقتصادي%20ايران;بهار%201384%20;7;22;43;68
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سکن م متیعوامل مؤثر اقتصادی بر حباب ق لیتحل( 1396رضا و همکاران )اصفهانی نصر .14

  1شماره  52دوره  دانشگاه تهران یاقتصاد قاتیتحق موردی شهر تهران( )مطالعه

در  یصوصخ-یمشارکت عموم زیآم تیموفق یارهایمع یابیارزرضا)نفر سوم(  نصراصفهانی .15

  زمستان 9دوره یشهر تیریمطالعات مد رازیتوسعه شهر ش

 یهرش ینیرزمیز یفضا نهیبه یکاربر نییتع( 1397رضا و همکاران)نصراصفهانی  .16

 22شماره :  - 6 دورهاقتصاد و مدیریت شهری منت أ شهر اصفهان( یهاابانی)خ

 یمال نیت م یهاوهیش لیو تحل یبندتیاولو(1397وم( و همکاران)سرضا)نفر  ینصراصفهان .17

  3مارهش-6دوره ،  یمال تیریمد یراهبرد، یشهر یهاپروژه یبرا یمشارکت

 
 معتبر علمیمقاله های علمی و همایش های 

، )س( ینتیخم دگاه امتامیتجنتگ فقتر و انتا از د، (1379)نصراصفهانی رضا و همکتاران .1

         س، تهران دانشگاه تربیت مدر)س( ینیامام خم یاقتصاد یشه هایدان  سمینار بررسی

ن درآمتد یتتام یاقتصتاد شتهر بترا یت ستنجیظرف (1383)و همکاراننصراصفهانی رضا  .2

ش ین همتایاولت ،در شهر اصفهان یو عمران شهر یمورد مطالعه عوارض نوساز یشهردار

  ت مدرسیدانشگاه ترب ،یاقتصاد شهر

ر شته دیعوارض بر پروانته کستأ و پ ییکارا یبررس (1383)و همکاراننصراصفهانی رضا   .3

دانشگاه  ،یش اقتصاد شهرین همایاول ، DEAاصفهان به روش  یاطق م تلف شهردارمن

  ت مدرسیترب

احتدا   هتای هزینته متالی تتامین بترای رهیتافتی (1385)و همکتاراننصراصفهانی رضا  .4

احد و اسالمی، دانشگاه آزاد  ترافی  ملی همایشدر شهر اصفهان،  عمومی پارکینگ های

  خوراسگان

 ،شهرداری هتا برای درآمدیمطلوب  وضعیت بررسی (1385)و همکاراننصراصفهانی رضا  .5

  مشهد یس، دانشگاه فردوشهری مدیریتو  یزیبرنامه ر سکنفران

 شتهرداری  بترای اکتار درآمتدی نوستازیعتوارض  (1385)و همکتاراننصراصفهانی رضا  .6

 نیقزو ین المللیشهر ، دانشگاه ب اقتصادیتوسعه  همایش

ز اشتتغال دانتش آموختگتان بررسی حمایتهای ب ش عمتومی ا (1385)نصراصفهانی رضا .7

   پژوهش دانشگاه اصفهان اسفند ، هفتهدانشگاهی

رمایه بررسی اثرات متقابل سرمایه گااری در بازارهای منت أ س (1385)نصراصفهانی رضا .8

 پژوهش دانشگاه اصفهان در  ایران با استفاده از روش سبد دارای پرتفوی، هفته 

وختگتان مبررسی جایگتاه اشتتغال دانتش آ (1386)ضا، واعظ برزانی محمدنصراصفهانی ر .9

اقتصاد در فضای کسأ و کار خصوصی ایران ، سومین همتایش آمتوزش و پتژوهش علتم 

 ران ، دانشگاه سیستان و بلوچستان اقتصاد در ای
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 رفتع ترافیت خدمات رهیافتی برای اخا بهای  (1387)نصراصفهانی رضا، پیراسته حسین .10

  تهران، همایش مالیه شهرداری مشکالت و چالشها، اصفهاندر شهر 

ر دبررسی سابقه تتاری ی وضتع مالیتات بتردارای  (1387)نصراصفهانی رضا، مومنی الهام .11

 ایران همایش برترین های پژوهش مالیاتی، سازمان امور مالیاتی 

بررستتی تتتاثیر دوره آمتتوزش کتتارآفرینی بتتر شتتاخص  (1387)نصراصتتفهانی رضتتا، طیبتتی .12

EQ نقش کارآفرینی در توسعه ، دانشگاه تهران مهارت های کارآفرینی، همایش 

قفی سرمایه گااری مجدد در امالک وقفی مورد مطالعه امالک و (1387)نصراصفهانی رضا .13

  سمینار بین المللی وقف و تمدن اسالمی، اصفهاندر مرکز شهر اصفهان ، 

ر افتزوده بتر شتهرداری، ستمینا بررسی قانون مالیتات بتر ارزش (1387)نصراصفهانی رضا .14

 زارت اموروبررسی اثرات قانون مالیات بر ارزش افزوده، دانشگاه علمی کاربردی با همکاری 

 اقتصادی و دارائی اصفهان

بررسی پایداری منتابع درآمتدی شتهرداری همتایش  (1389)نصراصفهانی رضا و همکاران .15

 شهرداری مشکالت و چالشها، تهران مالیه 

ی مالیات بر امالک منبتع مناستأ بترای تت مین متال(1390ضا و همکاران )نصراصفهانی ر .16

د کنفرانس اقتصتاب ش عمومی شهری در ایران)مطالعه موردی شهرداری اصفهان (اولین 

 شهری ایران, مشهد 

افزایش ارزش اراضی شهری پایته تتامین متالی م تارس توستعه  (1390رضا) نصراصفهانی .17

الیه مچهارمین همایش  س نران وپژه شهرداری اصفهان() مطالعه موردی شهرها در ایران 

 عمومی شهری مشکالت و راهکارها, تهران 

، ساختار قانونی تصتویأ عتوارض شتهرداری و بررستی عملکترد (1390)نصراصفهانی رضا .18

مصوبات شورای اسالمی شهر در کاهش وابستگی تامین متالی شتهرداری بته درآمتدهای 

 ی شهری مشتکالت وچهارمین همایش مالیه عموم )مورد مطالعه شهر اصفهان(ساختمانی

 راهکارها, تهران

ها ، برآورد هزینه بیرونی آخیندگی حامتل هتای انترژی بتر شتهر(1391)نصراصفهانی رضا .19

 ی شهری مشکالت و راهکارها, تهران همایش مالیه عموم نپنجمی

ه همایش مالی نپنجمی یانرژ یبر مصرف حامل ها زیس اتیمال، (1391)نصراصفهانی رضا .20

 ی شهری مشکالت و راهکارها, تهران عموم

ن و ثرات سرمایه گااری دانتش بنیتاتحلیلی ریاضی ا(1392نصراصفهانی رضا و همکاران ) .21

یش ، هماسرمایه گااری م رب زیست محیطی بر درآمد پایدار شهرداری و اقتصاد اصفهان

 بزرگداشت هفته پژوهش دانشگاه هنراصفهان

ورد بررسی آثار توزیعی مالیتات بتر ارزش افتزوده مت(1392نصراصفهانی رضا و همکاران ) .22

 هفته پژوهش دانشگاه هنراصفهان همایش بزرگداشت، مطالعه : شهر اصفهان



 7 

)مورد اصفهانبرآورد رانت موقعیتی زمین در شهر  (1392رضا و همکاران ) ینصراصفهان .23

 اصفهان بزرگداشت هفته پژوهش دانشگاه هنر شی، همامطالعه خیابان رودکی(

و  انیندانش ب یگاار هیاثرات سرما یاضیر یلیتحل (1392رضا و همکاران ) ینصراصفهان .24

 شیماه، و اقتصاد اصفهان یشهردار داریبر درآمد پا یطیمح ستیم رب ز یگاار هیسرما

 بزرگداشت هفته پژوهش دانشگاه هنراصفهان

ه در شبک یعموم یها نگیپارک نهیبه یگاار متیق (1393رضا و همکاران ) ینصراصفهان .25

 توسعه تعالی کسأ و کار مدیریت و اقتصاد، تهرانش همای یشهر

زش بررسی کارایی توزیع عوایتد حاصتل از قتانون مالیتات بترار (1393رضا ) ینصراصفهان .26

 ششمین کنفرانس مدیریت شهری، مشهد ،هاافزوده به شهرداری

ی بتر بررسی عملکرد نظام بانکداری بدن ربتا )مبتنت (1393رضا و همکاران ) ینصراصفهان .27

و  ستتیب، د مشارکتی(در ایران در مواجهه با عدم تقارن اطالعاتی و م اطرات اخالقیعقو

و  نرایتبتدون ربتا در ا یسه دهه بانکدار یو بررس نقد یاسالم یبانکدار شیهما نیپنجم

 ، تهرانجهان

 بتازار کتار یدر ستامانده ای حرفته هتاینقش نظام (1393رضا و همکاران ) ینصراصفهان .28

 و یمتورد مطالعته بتازار کتار دانتش آموختگتان علتوم ادار یزش عالدانش آموختگان آمو

 ، اولین کنفرانس اقتصاد ایران، تهراناقتصاد

 یابیت عوامل موثر بر مکان لیو تحل هیو تجز یبررس (1393رضا و همکاران ) ینصراصفهان .29

، دومتین همتایش ملتی پتژوهش یشبکه ا لیتحل ندیبا استفاده از فرآ یصنعت یشهرکها

 بردی در مدیریت و حسابداری، تهرانهای کار

 بررسی قابلیت عرضه کاخهتای فرهنگتی در بتورس (1394رضا و همکاران ) ینصراصفهان .30

 کاخ، هفتمین کنگره بین المللی مدیریت و کار آفرینی و نو آوری، تهران

اخ امکان سنجی عرضه کاخهای فرهنگی در بورس ک (1394رضا و همکاران ) ینصراصفهان .31

سأ کهای کاخهای بورسی،  سومین کنفرانس کارآفرینی و مدیریت به ویژگی با توجه

 و کارهای دانش بنیان، تهران

ابتل در مق یساختمانها یبهساز نهیبه نهیهز نییتع (1394رضا و همکاران ) ینصراصفهان .32

 زیتبر،  یشهر یها رساختیو ز یعمران، معمار یالملل نیکنفرانس ب،  زلزله

 Predict stok price insurance industry (1394رضا و همکتاران ) ینصراصفهان .33

investment in Tehran Stock Exchnge using the hybrid model 

FARMA سنندس ، 

 Predicting the stok price insurance (1394اران )رضتا و همکت ینصراصتفهان .34

industry investment in Tehran Stock Exchange Using  Least 

Squares Regression Phase(FLRS)سنندس ،  
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 شیهمتا نیاولت ،تیرا یو کپ رانیا یقیاقتصاد موس (1394رضا و همکاران ) ینصراصفهان .35

طالعتات مرکز م ، رانیا یو روانشناس یتیدر حوزه علوم ترب نینو قاتیمطالعات و تحق یمل

 تهران ،سروش یاسالم قاتیو تحق

و  ینستب لیتتحل یکتاربرد بترا DEAو  SFA   (1395نفر دوم( همکاران)نصراصفهانی) .36

 تهران یاقتصاد شهر یالملل نیب شیهما نیاول کالن شهرها یرتبه بند

برآورد میزان مناسأ عوارض برکتربن جهتت گستترش  (1396رضا و همکار)نصراصفهانی  .37

  بابلسر رانیا اقتصاد سبز یالملل نیکنفرانس ب نیچهارم فضای سبز

به نحوه بهتره منتدی شتهروندان کشتور از  ینگاه  (1396)انرضا و همکارنصراصفهانی  .38

ارزش  بتر اتیتمال، همتایش  بر ارزش افزوده به شتهرداریها اتیشد قانون مال عیمنابع توز

 دمشه یدانشگاه فردوس، مشهد، رانیا، افزوده

بتر  اتیتحاصتل از قتانون مال دیتعوا عیتوز یبررس  (1396)انرضا و همکارنصراصفهانی  .39

 اتیالم، همایش استان اصفهان،قبل و بعد از اصالح قانون یها یشهردار نیارزش افزوده ب

 دمشه یدانشگاه فردوس مشهد، رانیا، بر ارزش افزوده

 

 

 
 

  :اجرا شده  یقاتیتحق یطرحها -9

 واریشرکت کفش زر،  1378، وار کردستانیمطالعه طرح توسعه شرکت کفش زر ،یمجر .1

 ستازمان،  1380،یره ایتزنج یق فروشتگاههایتا عتدم توفیق یل موثر بر توفعوام ،یمجر .2

 ع کاخ و خدماتیمت و توزیو نظارت بر ق یبازرس

مجلتس  یز پژوهشتهامرکت، 1380-1379، میمستتق یاتهتایحته مالیه خیاصتالح ،همکار .3

 یاسالم یشورا

ربیتت نشگاه تپژوهشکده اقتصاد دا ،1378، ییروستا یمطالعه مش صات بار و انرژ ،همکار .4

 مدرس

کده پژوهش،  1379،یبر سطح رفاه جامعه کارگر یتیحما یاستهایمطالعه اثرات س ،همکار .5

 اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

انشتگاه پژوهشکده اقتصاد د،  1379، یمترتأ بر اقتصاد مل ینه خاموشیبرآورد هز ،همکار .6

 تربیت مدرس

هشکده پژو، 1378، ین اجتماعیان تامسازم یاحدا  چاپ انه برا یاقتصاد یابیارز ،همکار .7

 ت مدرسیاقتصاد ترب

 ،(یانستان یرویتن یتقاضتا)مت صص در برنامه سوم  یانسان یرویبه ن یاز سنجین ،همکار .8

 یزیت و برنامه ریریسازمان مد، 1379-1380
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 ، 1379، کوچ  و متوسط فتوخد در کشتور یاحدا  کارخانه ها یبرا یابیمکان  ،همکار .9

 دانشگاه اصفهان

 فهاندانشگاه اص، 1378 ،ات بر ارزش افزوده(ی)مطالعه مالیاتیاصالح نظام مال ،همکار .10

 ن و اقتصادیمطالعات د موسسه، 1381-1380 ،برنامه چهارم توسعهاشتغال در  ،همکار .11

 گروه بهمن،  1380، در صنعت مس یه گااریسرما یاقتصاد یابیارز ،یمجر .12

روه گت، 1380 ، در آن یگاارهیسترما یقتصادا یابیوم و ارزینیمطالعه صنعت آلوم ،یمجر .13

 بهمن

 گروه بهمن،  1381 ،ران و جهانیصنعت قند در ا یبررس ، مجری .14

 1381، نرایارانه ها در این برنامه اصالح نظام پرداخت یطرح تدو یمرحله مقدمات ،همکار .15

 یزیت و برنامه ریریسازمان مد، 

 ، 1381، یبودجته عمرانت -اصتفهان یستاختار بودجته شتهردار یأ شناستیآست ،یمجر .16

 اصفهان یشهردار

 دانشگاه اصفهان،  1381ب ش یارانه نان ، وضعیت مطلوب نان در ایران،  ، یمجر .17

 یاستاندار، 1382-1381 ،اصفهان در استان یاقتصاد یب شها ییتوان اشتغال زا، همکار .18

 اصفهان

ل در یتحصت یارشتد(برا یو کارشناست ین )کارشناستیل به پرداخت داوطلبتیتما ، همکار .19

 دانشگاه اصفهان،  1382، نوبت دوم

 دروژنیه یآورشرکت فن، 1382 ،ندهیسال آ20ران در یچشم انداز اقتصاد ا، یمجر .20

 یشهردار،  1383،در شهر اصفهان عمومی یها نگیاحدا  پارک یاقتصاد یابیارز ،یمجر .21

 ها و مشارکت یه گااریاصفهان دفتر سرما

استتان  شتهر ستازیسازمان مستکن و  ،1386، هانطرح جامع مسکن استان اصف ،همکار .22

 اصفهان

 1388مجری بررسی مقدماتی اثرات هدفمند سازی یارانه ها بر درآمد شهرداری اصتفهان  .23

 شهرداری اصفهان امور درآمد

 1388طرح امکان سنجی ساخت مجتمع های مسکونی باآ آپارتمان در اصفهان مجری  .24

ر داصتل از قتانون مالیتات بتر ارزش افتزوده همکار اصلی طرح برآورد پتانستیل عوایتد ح .25

 1388اصفهان 

مجری طرح امکان سنجی اخا عوارض بر ارزش امالک در شهر اصفهان )جایگزین فتروش  .26

 1387تراکم ساختمانی( 

 مجری علمی طرح پژوهشی آثار هدفمند سازی یارانه هتا بتر درآمتد وطرح علمی مجری  .27

 داریهای کشور، سازمان شهر1391 هزینه شهردریهای کل کشور
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 عیصتنا اقتصتاد یتجستم یاقتصاد هنرها مجری تدوین شرح درس رشته  "مجری طرح  .28

طتع در مق هنر اقتصاد فرش تیریمد یشینما یرشته  اقتصاد هنرها ،اقتصاد موزه ،یدست

 1392، دانشگاه هنر اصفهان ” کارشناسی ارشد

 دانشگاه هنر 1392دکتری اقتصاد شهری دانشگاه هنر اصفهان شرح درس  نیتدو یمجر .29

 اصفهان 

ارائه الگوی مناسب تامین مالی برای کالن "برون سازمانی مجری طرح پژوهشی  .30

معاونت معماری و  وزارت راه و شهرسازی کارفرما  "1395-1393 شهرهای ایران

 میلیون ریال( 1.981اعتبار جذب شده)مجموع  شهرسازی.

 1395مجری طرح برنامه راهبردی دانشگاه هنر اصفهان،  .31

 یالگرو نیموجرود و تردو تیوضرع  "بررون سرازمانی  طرح پژوهشی مجری  .32

بره  یعوارض دانشگاهها و مراکز پژوهش نیینحوه محاسبه و تع یبرا یشنهادیپ

 یمال یمعاونت ادار یو فن آور قاتیوزارت علوم تحق کارفرما  "هایشهردار

 میلیون ریال( 1.151)جموع اعتبار جذب شدهممنابع  تیریو مد

 یبررا ییالگرو نیموجود و تردو تیوضع یشناس بیآس" یطرح پژوهشمجری  .33

آن به ترراز  لیو تبد یتوسعه و عمران شهر یطرح ها یکیزیف یبرآورد تراز مال

ی مجمروع و شهرساز یمعاونت معمار یوزارت راه و شهرسازکارفرما ، یداقتصا

 میلیون ریال( 1.200)اعتبار جذب شده

و بخر   یدولت مرکرز نیب فیوظل کیتفک یمال نیتام "طرح پژوهشی مجری  .34

مجمروع ) سرازمان برنامره و بودجره کرل کشرور، کارفرمرا  " رانیردر ا یمحل

    (الیر ونیلیم  7600اعتبار

 

 پایان نامه های کارشناسی ارشد راهنمایی -10

و  5ی منت أ مناطق عیین کاربری بهینه فضای شهری زیرزمینی )مطالعه موردی خیابان هات .1

   دانشگاه هنر اصفهان (1393)شهر اصفهان( 6

 انیتتاز اصتتفهان از ختتدمات راهنما دکننتتدهیگردشتتگران ختتارجی بازد یتمندیرضتتا یبررستت .2

  دانشگاه هنر اصفهان( 1393)تور

: معتتابر انت تتابی شتتهر ی)مطالعتته متتورد یمعتتابر درون شتتهر  یتتکتتارا تراف یگتتاار متتتیق .3

 (1393)اصفهان(

گاه دانشت(1393)لرزه ای ساختمان ها در شتهر تهتران یمقاوم ساز نهیتعیین میزان بهینه هز .4

 هنر اصفهان

عته مناسأ آن )نمونه متورد مطال یو ارایه الگو یصنعت یک هاشهر یابیمکان  یشناس أیسآ .5

  دانشگاه هنر اصفهان(1393) شهرستان اصفهان(
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  دانشگاه هنر اصفهان (1393)در بورس کاخ یفرهنگ یبررسی قابلیت عرضه ی کاخها .6

 اندانشگاه هنر اصفه(1393)حلیل عوامل اقتصادی موثر بر حاشیه نشینی در شهر اصفهانت .7

ر دانشتگاه هنت(1393)شتهر اصتفهان ی: مطالعته متوردداریتپا یانرژ نهیعرضه به یزیبرنامه ر .8

 اصفهان

 : شتهر تهتران(یمستکن )مطالعته ی متورد متتیعوامل متوثر اقتصتادی بتر حبتاب ق لیتحل .9

 دانشگاه هنر اصفهان(1393)

ک و ات بر امالبرآورد خط معافیت مالیاتی برای اخا مالیات بر دارایی خانوار )مورد مطالعه مالی .10

  ا نصر اصفهانی،رض دانشگاه هنر اصفهان (1394) مستغالت در کالن شهر اصفهان(

 بررسی توزیع عواید حاصتل از قتانون مالیتات بتر ارزش افتزوده بتین شتهرداری هتای استتان .11

 ناههنر اصف دانشگاه(1394)اصفهان

هان(ستکن )مطالعته متوردی: شتهر اصتفت ثیر وجود خانه های خالی از سکنه بر تعادل بازار م .12

 انصفهدانشگاه هنر ا (1394) 

ه حتراس : چهتار دوریمطالعه مورد) رانیدر ا یآثار نقاش  یگاار هیبرآورد سود حاصل از سرما .13

 ندانشگاه هنر اصفها (1394) تهران

 (: شتهر اصتفهانیمطالعته متورد)امالک متتیبتا ق یشتهردار ساتیت س عیارتباط توز یبررس .14

 یرضا نصر اصفهان انشگاه هنر اصفهاند(1394)

 دانشگاه هنر اصفهان(1394)بر اقتصاد شهر اصفهان یگردشگر ریتاث .15

سبز)مورد مطالعه مصرف سوخت  یمناسأ عوارض بر کربن جهت گسترش فضا زانیبرآورد م .16

  دانشگاه هنر اصفهان (1395)در شهر اصفهان یلیفس یها

-)زدیتدر شتهر  یدستت عیصتنا یو شهرک هتا یبازارچه ها یابیعوامل موثر بر مکان  یبررس .17

 دانشگاه هنر اصفهان(1395

د قیمت گااری حمل و نقل ش صی در شبکه معابر با استتفاده از تئتوری آینتده نگتری )متور .18

 ندانشگاه هنر اصفها (1395) مطالعه: معابر منت أ شهر اصفهان(

 (1396) فصیلی )مورد پژوهشی: شهر اصفهان، منطقه ی (تراز اقتصادی طرح بازنگری طرح ت .19

 دانشگاه هنر اصفهان

 یل(رتبه بندی مناطق شهری بر اساس شاخص های توسعه نیافتگی )مطالعه موردی: شهر اردب .20

 دانشگاه هنر اصفهان (1396)

 (1396)خرم آباد( ی: شهرداری)مطالعه مورد یشهردار یمناسأ منابع درآمد أیترک یابیارز .21

 دانشگاه هنر اصفهان

بر قیمت زمین و مسکن بتا متدل هتدانی  )شتهر متورد مطالعته  یطیتاثیر عوامل مح یبررس .22

  دانشگاه هنر اصفهان1396مشهد(
 

 طالعاتی(:)سمینارهای آموزشی ، فرصت های تحقیقاتی و مسایر فعالیت ها -11
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ت نیرو، وزار)بهادار و نحوه سرمایه گااری در آن  برگزاری سمینار آشنایی با بورس اوراق .1

باد، جف آندانشگاه اصفهان ، شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان، دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 شرکت تکادو، دانشگاه پیام نور اصفهان و موسسه آموزش عالی ماجد اصفهان(

 (هانه ای اصفبرگزار سمینار آشنایی با مدیریت مالی )وزارت نیرو سازمان آب منطق .2

 برگزاری سمینار آشنایی با مشتقات مالی و مهندسی مالی در بازارهای مالی .3

 فهانی اصبرگااری سمینار آموزشی آشنایی با قانون مالیات بر ارزش افزوده در شهردار .4

 شهرداری ن بربرگااری سمینار آموزشی آشنایی با قانون هدفمند سازی یارانه ها و تاثیر آ .5

 ن معاونین اداری مالی کال نشست ادواری -سازمان شهرداریها -شهرداری اصفهان

 شهرها 

ام ه امبرگااری سمینار تاثیر نقش شهرداری در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت)دانشگا .6

 (1390صادق 

نشست  1391برگااری سمینار تاثیر شهرداری در تولید ملی به مناسبت نامگااری سال  .7

 1391ی های کشور رشت ادواری معاونین اداری مالی شهردار

انی برگزاری سمینار آشنایی منت بین شوراهای اسالمی شهرها با مبانی علمی حمکر .8

 اصفهان 1392خوب 

ای نتایج مطالعات در خصوص تامین مالی مناسأ اجرای طرح های تفصیلی شورارائه  .9

 1393عالی معماری و شهرسازی ایران 

 یسیون، کمای بهبود نظام درامدی شهرداری هاراهکارهنتایج مطالعات در خصوص ارائه  .10

 ت صصی امور کالن شهرها ریاست جمهوری

ر نتایج مطالعات در خصوص تدونی نظام مناسأ درآمدی برای شهرداری ها دارائه  .11

  خیحه درآمدهای پایدار مجلس شورای اسالمی کمیسیون مشترک بررسی 

 مقاله داوری شده( 18)دانشگاه تهران یاقتصاد قاتیتحق تخصصی مجله داور .12

 مقاله داوری شده(9)دانشگاه اصفهان یمجله اقتصاد شهرتخصصی  داور .13

مقالره  37)دانشرگاه اصرفهان یمال نیو تأم ییدارا تیریمدمجله تخصصی  اورد .14

 داوری شده(

 تخصصی مجله مدیریت و اقتصاد شهری ) انجمرن علمری اقتصراد شرهریداور  .15

 ایران( 


